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Legenda dos símbolos utilizados
*
processo de consulta

** I
processo de cooperação, is leitura
** II
processo de cooperação, 22 leitura
***
parecer favorável
***I
processo de co-decisão, ls leitura
***II
processo de co-decisão, 2s leitura
***III
processo de co-decisão, 3s leitura
(O processo indicado fundamenta-se na base jurídica propos
ta pela Comissão)
Notas respeitantes ao período de votação
— salvo indicação em contrário, os relatores comunicaram
por escrito à Presidência a sua posição sobre as altera
ções ;

— os resultados das votações nominais figuram em anexo .

Significado das abreviaturas utilizadas para as comissões
parlamentares
POLI:
Comissão dos Assuntos Externos e da Segurança
AGRI :
Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desen
volvimento Rural

ORÇM :

Comissão dos Orçamentos

ECON :

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetá
rios e da Política Industrial

ENER:
RELA :

Comissão da Energia, Investigação e Tecnologia
Comissão das Relações Económicas Externas

JURI :

Comissão dos Assuntos Jurídicos e dos Direitos
dos Cidadãos

ASOC :

Comissão dos Assuntos Sociais , do Emprego e do

PREG:

Comissão da Política Regional , do Ordenamento
Territorial e das Relações com o Poder Regional e

Ambiente de Trabalho

Local

TRAN:

Comissão dos Transportes e do Turismo

AMBI :

Comissão do Meio Ambiente , da Saúde Pública e

JUVE:

Comissão para a Cultura, a Juventude , a Educa
ção e os Meios de Comunicação Social
Comissão para o Desenvolvimento e a Coopera

da Defesa do Consumidor

DESE:

ção
LIBE :

Comissão das Liberdades Públicas e dos Assun

CONT:

Comissão do Controlo Orçamental

INST :

Comissão dos Assuntos Institucionais

REGI :

Comissão do Regimento, da Verificação de

MULH :

Poderes e das Imunidades
Comissão dos Direitos da Mulher

PETI :

Comissão das Petições

tos Internos

Significado das abreviaturas utilizadas para os grupos
políticos
PSE
Grupo do Partido dos Socialistas Europeus,
PPE:
Grupo do Partido Popular Europeu (Grupo
Democrata-Cristão),

LDR:
V:
RDE:

Grupo Liberal , Democrático e Reformista,
Grupo dos Verdes no Parlamento Europeu,
Grupo da Aliança dos Democratas Europeus,

ARC:

Grupo Arco-íris no Parlamento Europeu,

CG:
DR:

Grupo Coligação de Esquerda,
Grupo Técnico das Direitas Europeias,

NI :

Não-inscritos
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(Comunicações)

PARLAMENTO EUROPEU
SESSÃO 1993-1994

Sessões de 7 a 1 1 de Março de 1 994
PALÁCIO DA EUROPA — ESTRASBURGO

ACTA DA SESSÃO DE SEGUNDA-FEIRA, 7 DE MARÇO DE 1994
(94/C 91 /01 )

PARTE I

Desenrolar da sessão

PRESIDÊNCIA DO SR . KLEPSCH,

2. Homenagem póstuma

Presidente

(A sessão tem início às 17H00.)

Em nome do Parlamento, o Senhor Presidente presta
homenagem à memória de Melina Mercouri , Ministra
grega da Cultura e presidente em exercício do Conselho
da Cultura da União Europeia, falecida no domingo .
O Parlamento observa um minuto de silêncio .

1 . Abertura da Sessão
O Senhor Presidente declara aberta a Sessão do Parla

mento Europeu que tinha sido interrompida em 24 de

3. Aprovação da acta

Fevereiro de 1994 .

Intervenções dos Deputados :
*

*

*

O Deputado Zavvos comunicou por escnto que a sua
intenção tinha sido de votar a favor e não contra, como
consta da acta (Parte I, ponto 9 da acta de 10.02.1994), a
proposta de resolução sobre a constituição da União
Europeia (A3-0064/94).
O Deputado Imbeni comunicou que tinha estado presente
durante a sessão de quarta-feira, 23 de Fevereiro de 1994
em Bruxelas, apesar de o seu nome não constar da lista de
presenças .

— Tomlinson, que, referindo-se a intervenções prece
dentes, nas quais solicitava que fossem distribuídas as
actas das reuniões dos Questores a todos os Deputados, e
à ausência de resposta da Mesa a este pedido, insiste
novamente para que todos os Deputados recebam essas
actas ; acha, na realidade, inadmissível que esses docu
mentos sejam distribuídos aos secretariados dos grupos
políticos, mas não aos deputados (O Senhor Presidente
responde que esta questão diz essencialmente respeito ao
Colégio dos Questores, mas declara-se disposto a tornar a
examinar o problema; acrescenta que disso informará o
Parlamento no decurso do presente período de sessões,
possivelmente antes de quarta-feira);

N2C 91 /2

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

28 . 3 . 94

Segunda-feira, 7 de Março de 1994

— Martinez, que denuncia as disparidades entre os
resultados da votação do pedido de novo envio à comis
são do relatório Sierra Bardají (A3-0070/94) (Parte I,
ponto 17 , da acta de 23.2 . 1994), tal como foram comuni
cados pelo Presidente da sessão e tal como foram repro
duzidos na acta; considera que estas disparidades são
responsáveis pelo não envio à comissão do relatório (O
Senhor Presidente responde que a acta refere problemas
de ordem técnica, na sequência dos quais os Deputados
tinham comunicado o seu voto oralmente ; acrescenta que
a referida acta foi aprovada no dia seguinte ; declara-se,
contudo, disposto a apreciar a questão e a comunicar os
resultados desta apreciação ao Parlamento ainda durante
esta sémana);

— Langes, sobre esta intervenção.
A acta da sessão anterior e aprovada.

— Andrews, que, após ter referido a luz verde dada
pelos tribunais britânicos à entrada em funcionamento da
central de processamento de resíduos nucleares de Thorp,
solicita que a Comissão dos Assuntos Jurídicos estude a
possibilidade de consultar o Tribunal de Justiça sobre o
problema, e insiste para que se exerça pressão sobre os
outros Governos dos Estados-membros para que não
sejam enviados resíduos nucleares a Thorp ; solicita, por
outro lado, que a Comissão faça uma declaração sobre o
seu programa Leonardo.
O Senhor Presidente recorda, por um lado, que o tempo
de uso da palavra para este tipo de intervenções se limita
a um minuto e que, por outro lado, os Deputados não
devem considerar as intervenções feitas no início dos
períodos de sessão como um período de perguntas.
— Hervé, que refere que algumas pressões teriam sido
exercidas sobre as autoridades indianas para que estas
últimas voltassem atrás na sua decisão de convidar

Intervenções dos Deputados :

— Ewing, que solicita que a Comissão inclua, na
declaração que deverá fazer na quinta-feira sobre o sector
das pescas* o problema da concessão de uma ajuda
pública francesa de 55 milhões de francos a uma socie
dade bretã (Jégo Quêré) (O Senhor Presidente responde
que certamente a Comissão registou este pedido);
— Geraghty, que solicita que a Comissão faça uma
declaração sobre o desacordo entre a Comissão e o
Governo irlandês no âmbito das suas negociações sobre o
quadro comunitário de apoio (O Senhor Presidente res
ponde que este pedido será apreciado);
— Falconer, antes de mais para apoiar a intervenção do
Deputado Tomlinson, seguidamente para solicitar que o
Presidente levante, durante o próximo diálogo tripartido,
o problema do código de conduta, já que a Comissão dos
Assuntos Jurídicos considera que o Parlamento devia ser
consultado pela Comissão sobre uma proposta relativa a
esta questão, e, finalmente, para solicitar que os Estados
-membros da União sejam solidários no caso de sanções
decretadas pela Malásia contra um destes países no
âmbito da construção da barragem de Pergau (O Senhor
Presidente responde, em primeiro lugar, que levantará a
questão do código de conduta durante o próximo diálogo
tripartido que deverá ter lugar esta semana e, em segundo
lugar, sugere que se coloque ao Conselho a questão das
sanções decretadas pela Malásia, declarando-se ao mes
mo tempo disposto a levantar igualmente esta questão
aquando do diálogo tripartido);
— A. Smith, que considera que o Conselho deveria
fazer uma declaração sobre esta última questão;

— Newens, que, após ter referido a decisão do Parla
mento de enviar uma delegação à Turquia tendo em vista
as eleições que deverão ser realizadas neste país, solicita
igualmente que o Presidente do Parlamento envie às
autoridades turcas uma carta de protesto contra a deten
ção de deputados curdos e o levantamento da respectiva
imunidade parlamentar (O Senhor Presidente responde
que já recebeu um pedido escrito neste sentido e que esta
questão será examinada);

membros do Parlamento para uma conferência sobre o
Tibete ; solicita que a presidência intervenha junto da
embaixada indiana, para que não se faça obstáculo ao
bom desenrolar deste processo democrático;
— Bj0rnvig, que solicita, em nome do Grupo ARC, nos
termos do artigo 1292 do Regimento, o novo envio à
comissão da recomendação para uma segunda leitura
Collins (A3-0 1 1 4/94 — ponto 623 ) sobre os edulcorantes
nos géneros alimentícios (O Senhor Presidente responde
que este pedido não é admissível nos termos do disposto
no n2 4 do artigo 512 do Regimento);
— Roth, que apoia a intervenção do Deputado Newens
e condena o levantamento da imunidade de deputados
curdos na Turquia;
— Martinez, que, nos termos do artigo 1292 do Regi
mento, solicita o novo envio à comissão do relatório

Sierra Bardají (A3-0070/94) (Q Senhor Presidente res
ponde que este pedido poderá ser apresentado antes da
votação final do relatório);

— Bettini , que solicita que o Parlamento e o seu
Presidente façam uma declaração, dirigida ao Parlamento
chinês que se deverá reunir em 10 de Março de 1994, na
qual emitiriam reservas em relação à atitude deste último
perante os opositores ao regime .

4. Entrega de documentos
O Senhor Presidente comunica que recebeu :

a)

do Conselho:

aa) pedidos de parecer sobre as seguintes propostas da
Comissão ao Conselho :

— Proposta de regulamento do Conselho que altera o
Regulamento (CEE) n£ 1766/92 que estabelece a organi
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zação comum de mercado no sector dos cereais
(COM(94)0010 — C3-0046/94)
enviada
fundo : AGRI

parecer: ORÇM, RELA, AMBI, DESE
base jurídica: Art. 0422 CE, Art. 0432 CE

— Proposta de regulamento do Conselho que fixa, para
a campanha de comercialização de 1 994/95, determina
dos preços no sector do açúcar e a qualidade-tipo das
beterrabas (CC>M(94)0010 — C3-0053/94)
enviada
fundo : AGRI

parecer: ORÇM, RELA, AMBI, DESE

— Proposta de regulamento do Conselho que fixa, para
a campanha de comercialização de 1994/95 , os acrésci
mos mensais dos preços dos cereais (COM(94)0010 —

base jurídica: Art. 0432 CE

C3-0047/94)

— Proposta de regulamento do Conselho que fixa, para
a campanha de comercialização de 1994/95 , os preços de
intervenção de derivados do açúcar branco, o preço de
intervenção do açúcar bruto^ os preços mínimos da
beterraba A e da beterraba B , os preços-limiar e o
montante do reembolso para a perequação das despesas
de armazenagem (COM(94)0010 — C3-0054/94)

enviada
fundo : AGRI

parecer: ORÇM, RELA, AMBI, DESE
base jurídica: Art. 0432 CE

— Proposta de regulamento do Conselho que institui
um regime de quotas de produção para a fécula de batata
(COM(94)0010 — C3-0048/94)
enviada
fundo : AGRI

parecer: ORÇM, RELA, AMBI, DESE

base jurídica: Art. 0422 CE, Art. 0432 CE

— Proposta de regulamento do Conselho que altera o

enviada

fundo : AGRI

parecer: ORÇM, RELA, AMBI, DESE

— Proposta de regulamento do Conselho que altera o
Regulamento n2 1 36/66/CEE que estabelece uma organi
zação comum de mercado no sector das matérias gordas
(COM(94)0010 — C3 -0055/94)

Regulamento (CEE) n2 1418/76 que estabelece a organi
zação comum de mercado do arroz (COM(94)OOiO —

enviada

C3-0049/94)

parecer: ORÇM, RELA, AMBI, DESE

enviada
fundo : AGRI

base jurídica: Art. 0432 CE

fundo : AGRI

parecer: ORÇM, RELA, AMBI, DESE

base jurídica: Art. 0422 CE, Art. 0432 CE

— Proposta de regulamento do Conselho que altera o
Regulamento (CEE) n2 2729/75 relativo aos direitos
niveladores às importações aplicáveis às misturas de
cereais, do arroz e das trincas de arroz (COM(94)0010 —
C3-0050/94)
enviada
fundo : AGRI

parecer: ORÇM, RELA, AMBI, DESE
base jurídica: Art. 0432 CE

— Proposta de regulamento do Conselho que fixa, para
a campanha de comercialização de 1994/95 , os preços
aplicáveis no sector do arroz (COM(94)0010 — C3
0051 /94)
enviada
fundo : AGRI

— Proposta de regulamento do Conselho que fixa, para
a campanha de comercialização de 1994/95 , os preços, a
ajuda à produção e a sua retenção aplicáveis no sector do
azeite, bem como a quantidade máxima garantida
(CQM(94)00 1 0 — C3-0056/94)
enviada

fundo : AGRI

parecer: ORÇM, RELA, AMBI, DESE

base jurídica: Art. 0432 CE

— Proposta de regulamento do Conselho que altera o
Regulamento (CEE) n2 2 1 69/8 1 que fixa as regras gerais
do regime de ajuda para o algodão (COM(94)0010 —
C3-0057/94)
enviada
fundo : AGRI

parecer: ORÇM, RELA, AMBI, DESE

parecer: ORÇM, RELA, AMBI, DESE

base jurídica: Art. 0432 CE
— Proposta de regulamento do Conselho que fixa, para
a campanha de comercialização de 1994/95 , os acrésci
mos mensais dos preços do arroz «paddy» e do arroz

— Proposta de regulamento do Conselho que fixa, para
a campanha de comercialização de 1994/95 , o preço de
objectivo para o algodão não descaroçado
(COM(94)0010 — C3-0058/94)

descascado (COM(94)0010 — C3-0052/94)

enviada
fundo : AGRI

enviada
fundo: AGRI

parecer: ORÇM, RELA, AMBI, DESE

parecer: ORÇM, RELA, AMBI, DESE

base jurídica: Art. 0432 CE
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— Proposta de regulamento do Conselho que fixa, para
a campanha de comercialização de 1994/95 , o preço
mínimo do algodão não descaroçado (CC)M(94)0010 —
C3-0059/94)
enviada

fundo : AGRI

parecer: ORÇM, RELA, AMBI, DESE

— Proposta de regulamento do Conselho que altera o
Regulamento (CEE) n- 2072/92 que fixa o preço indica
tivo do leite e os preços de intervenção da manteiga, do
leite em pó desnatado e dos queijos Grana Padano e
Parmigiano Reggiano em relação aos dois períodos
anuais compreendidos entre 1 de Julho de 1993 e 30 de
Junho de 1995 (COM(94)0010 — C3-0066/94)
enviada

— Proposta de regulamento do Conselho que fixa, para
a campanha de comercialização de 1994/95 , os montan
tes da ajuda para o linho têxtil e o cânhamo, bem como o
montante retido para o financiamento das medidas que
favorecem a utilização de filamentos de linho
(COM(94)0010 — C3-0060/94)
enviada
fundo : AGRI

parecer: ORÇM, RELA, AMBI, DESE
base jurídica: Art. 0432 CE
— Proposta de regulamento do Conselho que fixa, para
a campanha de criação de 1994/95 , o montante da ajuda
para o bicho-da-seda (CQM(94)0010 — C3-0061 /94)
enviada
fundo : AGRI

parecer: ORÇM, RELA, AMBI, DESE
base jurídica: Art. 0432 CE

— Proposta de regulamento do Conselho que fixa o
pagamento compensatório para o linho não têxtil para as

campanhas de 1994/95 e seguintes (COM(94)OÒlO —
C3-0062/94)

enviada

fundo : AGRI

fundo : AGRI

parecer: ORÇM, RELA, AMBI, DESE
base jurídica: Art. 0432 CE
— Proposta de regulamento do Conselho que fixa, para
a campanha leiteira de 1994/95 , os preços-limiar de
determinados produtos lácteos (COM(94)OOiO — C3
0067/94)
enviada

fundo : AGRI

parecer: ORÇM, RELA, AMBI , DESE
— Proposta de regulamento do Conselho que prorroga
a campanha de comercialização de 1 993/94 no sector da
carne de bovino (CQM(94)0010 — C3-0068/94)
enviada
fundo : AGRI

parecer: ORÇM , RELA, AMBI , DESE
— Proposta de regulamento do Conselho que altera o
Regulamento (CEE) n2 805/68 que estabelece a organiza
ção comum de mercado no sector da carne de bovino
(COM(94)0010 — C3-0069/94)
enviada
fundo : AGRI

parecer: ORÇM, RELA, AMBI, DESE
base jurídica: Art. 0432 CE

parecer: ORÇM, RELA, AMBI, DESE

— Proposta de regulamento do Conselho que altera o
Regulamento (CEE) n2 1 1 17/78 que estabelece a organi
zação comum de mercado no sector das forragens secas e
o Regulamento (CE) n2 1417/78 relativo ao regime de
ajuda para as forragens secas (COM(94)0010 — C3

— Proposta de regulamento do Conselho que fixa, para
a campanha de comercialização de 1994/95 , o preço de

0063/94)
enviada
fundo : AGRI

parecer: ORÇM, RELA, AMBI, DESE
base jurídica: Art. 0432 CE
— Proposta de regulamento do Conselho que prorroga

a campanha leiteira de 1993/94 (COM(94)OOlÓ — C3

base jurídica: Art. 0432 CE

orientação dos bovinos adultos (COM(94)OÒlO — C3

0070/94)
enviada
fundo : AGRI

parecer: ORÇM, RELA, AMBI, DESE
— Proposta de regulamento do Conselho que altera o
Regulamento (CEE) n2 3013/89 que estabelece a organi
zação comum de mercado no sector das carnes de ovino e
caprino (COM(94)0010 — C3-0071 /94)

0064/94)

enviada
fundo : AGRI

enviada
fundo : AGRI

parecer: ORÇM, RELA, AMBI, DESE

parecer: ORÇM, RELA, AMBI, DESE

base jurídica: Art. 0432 CE

— Proposta de regulamento do Conselho que altera o
Regulamento n2 (CEE) n2 804/68 que estabelece a orga
produtos lácteos (COM(94)0010 — C3-0065/94)

— Proposta de regulamento do Conselho que fixa, para
a campanha de comercialização de 1995 , ó preço de base
e a sazonalização do preço de base no sector da carne de
ovino (COM(94)0010 — C3-0072/94)

enviada

enviada

fundo : AGRI

fundo : AGRI

parecer: ORÇM, RELA, AMBI, DESE
base jurídica: Art. 0432 CE

parecer: ORÇM, RELA, AMBI, DESE

nização comum de mercado no sector do leite e dos

base jurídica: Art . 0432 CE
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— Proposta de regulamento do Conselho que fixa, para
o período de 1 de Julho de 1994 a 30 de Junho de 1995 , o
preço de base e a qualidade-tipo do suíno abatido
(COM(94)0010 — C3-0073/94)
enviada
fundo : AGRI

parecer: ORÇM, RELA, AMBI, DESE

— Proposta de regulamento do Conselho que fixa, para
a colheita de 1994, os prémios para o tabaco em folha por
grupos de tabaco (COM(94)OOK) — C3-0079/94)
enviada

fundo : AGRI

parecer: ORÇM, RELA, AMBI, DESE
base jurídica: Art. 0432 CE

base jurídica: Art. 0432 CE

— Proposta de regulamento do Conselho que fixa, para
a campanha de 1994/95 , os preços de base e de compra
aplicáveis no sector das frutas e produtos hortícolas
(COM(94)0010 — C3-0074/94)
enviada
fundo : AGRI

parecer: ORÇM, RELA, AMBI, DESE
base jurídica: Art. 0432 CE

— Proposta de regulamento do Conselho que altera o
Regulamento (CEE) n2 822/87 que estabelece a organiza
ção comum do mercado vitivinícola (COM(94)0010 —

— Proposta de decisão do Conselho que determina um
conjunto de acções visando a criação de um contexto
mais favorável ao desenvolvimento de redes transeuro

peias no sector da energia (COM(93)Oó85 — C3-0085/
94 — SYN94010)
enviada
fundo : ENER

parecer: ORÇM, ECON, PREG , TRAN

base jurídica: Art. 1 292-D, n2 3 CE
— Proposta de directiva do Conselho que altera a
Directiva 90/428/CEE do Conselho, de 26 de Junho de

1990, relativa às trocas de equídeos destinados a concur
sos, e que estabelece as condições de participação nesses

C3-0075/94)

concursos (CQM(94)001 1 — C3-0088/94)

enviada
fundo : AGRI

enviada
fundo : AGRI

parecer: ORÇM, RELA, AMBI, DESE
base jurídica: Art. 0432 CE
base jurídica: Art. 0432 CE
— Proposta de decisão do Conselho que estabelece um

— Proposta de regulamento do Conselho que fixa, para
a campanha de 1994/95 , os preços de orientação no sector

programa de acção para a execução de uma política de
formação profissional na Comunidade Europeia — Leo

do vinho (COM(94)0010 — C3-0076/94)

nardo da Vinci (COM(93)Oó86 — C3-0089/94 — SYN
494)

enviada
fundo : AGRI

parecer: ORÇM, RELA, AMBI, DESE

base jurídica: Art. 0432 CE
— Proposta de regulamento do Conselho que altera o
Regulamento (CEE) n2 2046/89 que estabelece as regras
gerais relativas à destilação do vinho e dos subprodutos
da vinificação (COM(94)0010 — C3-0077/94)
enviada
fundo : AGRI

parecer: ORÇM, RELA, AMBI, DESE
base jurídica: Art. 0432 CE

enviada

fundo : ASOC

parecer: ORÇM, JUVE, MULH
base jurídica: Art. 1 272 CE
— Proposta de regulamento (CE, Euratom) do Conse
lho que altera o Regulamento n2 1552/89 relativo à
aplicação da Decisão 88/376/CEE, Euratom, relativa ao
sistema de recursos próprios das Comunidades
(COM(93)0683 — C3-0092/94)
enviada

fundo: ORÇM
parecer: CONT
base jurídica: Art. 2092 CE, Art. 1832 EURATOM

— Proposta de regulamento do Conselho que altera o
Regulamento (CEE) n2 2332/92 relativo aos vinhos
espumantes produzidos na Comunidade e o Regulamento
(CE) n2 4252/88 relativo à elaboração e comercialização
dos vinhos licorosos produzidos na Comunidade
(COM(94)0010 — C3-0078/94)

— Proposta de regulamento (CECA, CE, Euratom) do
Conselho que altera o Regulamento Financeiro de 21 de
Dezembro de 1977 aplicável ao orçamento geral das
Comunidades Europeais (COM(93)Q683 — C3-0093/94)
enviada

enviada

fundo : AGRI

parecer: ORÇM, RELA, AMBI, DESE
base jurídica: Art. 0432 CE

fundo: ORÇM
parecer: CONT

base jurídica: Art. 0782 CECA, Art. 2092 CE, Art. 1832
EURATOM
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— Proposta de regulamento do Conselho relativo a
medidas específicas a favor dos produtores afectados
pela seca de 1992/ 1993 em Portugal (COM(94)0031 —
C3-0096/94)
enviada
fundo : AGRI

parecer: ORÇM
base jurídica: Art. 0422 CE, Art. 0432 CE

ab)

—

Relatono da Comissão dos Assuntos Externos e da

Segurança sobre o alargamento e a neutralidade
Relator: Holzfuss

(A3-0077/94)
—

Relatono da Comissão dos Assuntos Sociais, do

Emprego e do Ambiente de Trabalho sobre o emprego na
Europa — Comunicação da Comissão sobre o quadro
comunitário para o emprego — Livro Branco da Comis
são: «Crescimento, Competitividade e Emprego» — Os
desafios e as pistas para entrar no século XXI»
(COM(93)Q238 — C3-0231 /93 )
Relator: van Velzen

— Projecto do Conselho sobre uma directiva do Conse
lho relativa à incineração de resíduos perigosos (rectifi
cação da base jurídica) (C3-0 106/94 — SYN 406)

(A3 -0079/94)

enviada
fundo : AMBI

— Relatono da Comissão do Controlo Orçamental
sobre as irregularidades e a recuperação das importâncias
pagas indevidamente no âmbito do financiamento das
políticas estruturais (V/93/ 1903 — C3-0030/94)

parecer: ECON, JURI

Relator: Lo Giudice

base jurídica: Art. 1302-S , n2 1 , CEE

(A3 -0080/94)
—

b) das comissões parlamentares, os seguintes relatonos :
— Relatório da Comissão dos Transportes e do Turis
mo sobre a adopção de novas medidas atinentes à
prossecução de uma política pan-europeia de transportes,
na sequência da Primeira Conferência Pan-Europeia
sobre Transportes (Praga, 29-31.10.1991 )
Relator: Liittge
(A3-0066/94)

— Relatono da Comissão do Controlo Orçamental
sobre a execução orçamental e financeira do Ano Euro
peu do Turismo (relatório especial n2 4/92 do Tribunal de
Contas)

Relatono da Comissão dos Assuntos Jurídicos e dos

Direitos dos Cidadãos sobre a incompatibilidade dos
controlos de passaporte efectuados por determinadas
companhias de aviação com o artigo 72-A do Tratado CE
Relator: D. Martin

(A3-0081 /94)

— Relatono da Comissão da Política Regional, do
Ordenamento Territorial e das Relações com os Poderes
Regionais e Locais sobre a proposta da Comissão ao
Conselho sobre a execução da reforma dos Fundos
Estruturais ( 1992) (CQM(93)0530 — C3-0467/93)
Relator: Mitolo

(A3-0084/94)
—

Relatono da Comissão dos Assuntos Externos e da

Segurança sobre as relações entre a União Europeia e os

Relator: Holzfuss

Estados Unidos da América

(A3-0069/94)

Relator: Penders

(A3 -0093/94)
— Relatório da Comissão das liberdades Públicas e
dos Assuntos Internos sobre uma nova política de inte
gração na Europa
Relator: Tsimas

(A3-0073/94)

— Relatório da Comissão do Controlo Orçamental
sobre o poder autónomo de instrução e de inquérito de
que dispõe a União no âmbito da protecção jurídica dos
seus interesses financeiros
Relatora : Theato

(A3-0074/94)

— Relatório da Comissão dos Transportes e do Tuns
mo sobre a criação de uma rede transeuropeia de oleodu
tos e gasodutos no âmbito da política comum dos trans
portes (PCT)
Relatora: van Dijk
(A3-0076/94)

—

** I Relatório da Comissão do Meio Ambiente, da

Saúde Pública e da Defesa do Consumidor sobre urrta

proposta de regulamento do Conselho que altera pela
primeira vez o Anexo I do Regulamento do Conselho
(CEE) n2 2455/92 relativo à exportação e à importação de
determinados
produtos
químicos
perigosos
(COM(93)0120 — C3-0 169/93 — SYN 529)
Relator: Florenz

(A3 -0095/94)

— Relatono da Comissão da Política Regional, do
Ordenamento Territorial e das Relações com os Poderes
Regionais e Locais sobre o projecto de decisão da
Comissão em matéria de acções de informação e publici
dade a levar a efeito pelos Estados-membros relativa
mente às intervenções dos Fundos Estruturais e do
Instrumento Financeiro de Orientação da Pesca (IFOP)
(XVI/93/27 1 — C3-003 1 /94)

Relator: Raggio
(A3-0096/94)
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— Relatono da Comissão dos Transportes e do Turis
mo sobre a recomendação sobre uma decisão do Conse
lho relativa à abertura de negociações entre a Comunida
de e certos países terceiros no que se refere ao transporte
rodoviário de mercadorias e passageiros

—

Relatório da Comissão dos Assuntos Externos e da

Relator: Wijsenbeek

(A3-0 109/94)

Segurança sobre o desenvolvimento de uma política de
segurança e de defesa comum da União Europeia no que
se refere a objectivos, instrumentos e processos
Relator: Poettenng

(A3-0 100/94)
— Relatório da Comissão dos Assuntos Externos e da

— * Relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas
e do Desenvolvimento Rural sobre a proposta de I. uma
decisão do Conselho que fixa os grupos de aditivos
utilizados na alimentação dos animais, que são objecto de
uma autorização que vincule o responsável pela coloca
ção no mercado; II. uma directiva do Conselho que altera
a Directiva 70/524/CEE relativa aos aditivos na alimen

tação para animais
Relatora: Rothe

(A3-0 102/94)

Segurança sobre o desarmamento, o controlo das expor
tações de armamento e a não proliferação de armas de
destruição em massa
Relator: Ford

(A3-01 11 /94)
—

Relatono da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde

Pública e da Defesa do Consumidor sobre a necessidade

da avaliação dos custos reais para a Comunidade do «não
ambiente »
Relator: Pimenta

— * Relatono da Comissão da Agncultura, das Pescas
e do Desenvolvimento Rural sobre a proposta de decisão
do Conselho que altera a Decisão 89/63 l /CEE relativa a
uma participação financeira da Comunidade nas despesas
suportadas pelos Estados-membros com o objectivo de
assegurar a observância do regime comunitário de con
servação e de gestão dos recursos da pesca
(CQM(93)0546 — C3-0521 /93)

Relator: Blaney
(A3-0 103/94)

(A3-0 112/94)
—

Relatono da Comissão dos Assuntos Jundicos e dos

Direitos dos Cidadãos sobre a comunicação da Comissão
sobre os Direitos de Propriedade Intelectual e Normaliza
ção

Relatora: Oddy
(A3-0 113/94)
—

Relatório da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde

Pública e da Defesa do Consumidor sobre medidas

urgentes para salvar a floresta europeia
— * Relatório da Comissão da Agncultura, das Pescas
e do Desenvolvimento Rural sobre a proposta de um
regulamento do Conselho relativo à conservação, carac
terização e utilização dos recursos genéticos na agricul
tura (CQM(93)0337 — C3-03 17/93 )

Relator: Graefe zu Banngdorf
(A3-0 104/94)
—

Relatono da Comissão dos Assuntos Externos e da

Segurança sobre a Conferência sobre a Segurança e a
Cooperação na Europa
Relator: Balfe

(A3-0 105/94)

— Relatório da Comissão do Controlo Orçamental
sobre o encerramento de contas do Parlamento Europeu
relativamente ao exercício de 1993 (despesas administra
tivas)

Relator: Pasty
(A3-0 106/94)

— Relatono da Comissão do Controlo Orçamental
sobre o controlo democrático da política financeira do
Banco Europeu de Investimento (BEI) e do Banco
Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento
(BERD)

Relator: Partsch

(A3-0 115/94)
—

* Relatono da Comissão dos Assuntos Económicos

- e Monetários e da Política Industrial sobre a proposta de
uma directiva do Conselho que completa o sistema do
Imposto sobre o Valor Acrescentado e altera a Directiva
77/388/CEE — regime especial aplicável ao ouro —
(COM(92)Q441 — C3-0441 /92)

Relator: P. Beazley
(A3-01 17/94)

— Relatório da Comissão da Energia, Investigação e
Tecnologia sobre o papel do CEVMA, um centro euro
peu de validação e determinação de métodos alternativos
à experimentação com animais — Artigo 522 do Regi
mento

Relator: Seligman
(A3-01 19/94)

— * Relatono da Comissão das Relações Económicas
Externas sobre a proposta de um regulamento do Conse
lho relativo à abertura, para 1 994 e a título autónomo, de
um contingente excepcional de importação de carne de
bovino de alta qualidade , fresca, refrigerada ou congela
da dos códigos NC 0201 e 0202 , bem como de produtos
dos códigos NC 0206 10 95 e 0206 29 91 da Nomencla
tura Combinada (CQM(93)0478 — C3-0009/94)

Relator: Zavvos

Relator: Sonneveld

(A3-0 107/94)

(A3-0 120/94)
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— Relatório da Comissão do Regimento, da Verifica
ção de Poderes e das Imunidades sobre o pedido de
levantamento da imunidade parlamentar do Deputado
Stamoulis

Relator: Gil-Robles Gil-Delgado

— * Relatono da Comissão da Agricultura, das Pescas
e do Desenvolvimento Rural sobre a proposta de regula
mento do Conselho que estabelece as condições e regras
aplicáveis à aprovação de certos estabelecimentos no
sector da nutrição animal e que altera as directivas

(A3-0121 /94)

70/524/CEE e 74/63/CEE (COM(93)()587 — C3-0524/
93 )

— Relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e
Monetários e da Política Industrial sobre o Livro Branco

Relator: Borgo
(A3-0 129/94)

«Crescimento,

Competitividade,

Emprego»

(COM(93)0700 — C3-0509/93 )

Relator: von Wogau
(A3-0 122/94)
—

Relatono da Comissão dos Direitos da Mulher sobre

a valorização do estatuto do pessoal que dispensa cuida
dos de enfermagem

— * Relatono da Comissão da Agricultura, das Pescas
e do Desenvolvimento Rural sobre a proposta de decisão
do Conselho que altera a Decisão 90/424/CEE relativa a
determinadas despesas no domínio veterinário
(COM(93)0470 — C3-00 10/94)
Relator: Borgo
(A3-0 130/94)

Relatora : Hermans e Lenz

(A3-0 123/94)
—

Relatório da Comissão das Liberdades Públicas e

c) das comissões parlamentares, as seguintes recomen
dações para segunda leitura:

dos Assuntos Internos sobre a situação dos ciganos na
Comunidade Europeia

— *** ii Recomendação para segunda leitura da

Relator: Ramirez Heredia

Defesa do Consumidor referente à posição comum do
Conselho sobre a proposta de directiva do Parlamento
Europeu e do Conselho relativa às medidas a tomar
contra a poluição do ar pelas emissões provenientes dos
veículos a motor e que altera a Directiva 70/220/CEE

(A3-0 124/94)

— Relatono da Comissão para a Cultura, a Juventude, a
Educação e os Meios de Comunicação Social sobre a
importância cultural e económica do design uma ofensiva
europeia no domínio do design aprovado nos termos do
n2 52 do Regimento
Relatora: Maibaum

(A3-0 125/94)
—

* Relatono da Comissão do Meio Ambiente, da

Saúde Pública e da Defesa do Consumidor sobre a

proposta de regulamento do Conselho que diz respeito à
proibição da utilização de certas substâncias de efeito
hormonal ou tireostático e de substâncias B-agonistas em
produção animal (CQM(93)0441 — C3-0351 /93 )
Relator: Collins

(A3-0 126/94)

—

* Relatono da Comissão da Energia, Investigação e

Tecnologia sobre a proposta de decisão do Conselho que
í conclui um acordo, sob forma de troca de cartas , com o

Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimen
to, relativo à contribuição da Comunidade Económica
Europeia para a conta « Segurança Nuclear»

Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da

(C3-0505/93 — 94/0448ÍCOD))

Relator: Vittmghoff
(A3-0 101 /94)

— ** II Recomendação para segunda leitura da Comis
são dos Assuntos Sociais, do Emprego e do Ambiente de
Trabalho referente à posição comum do Conselho com
vista à adopção de uma directiva do Conselho relativa à
protecção dos jovens no trabalho (C3-0504/93 — SYN
383)
Relatora : Rønn

(A3-0 108/94)

— *** ii Recomendação para uma segunda leitura da
Comissão do Meio Ambiente , da Saúde Pública e da

Defesa do Consumidor referente à posição comum do
Conselho sobre a proposta de directiva do Parlamento
Europeu e do Conselho relativa aos edulcorantes utiliza
dos nos géneros alimentícios (C3-0499/93 -94/
0423(COD))
Relator: Collins

(COM(93)Q515 — C3-0482/93 )

(A3-0 114/94)

Relator: Adam

— *** ii Recomendação para segunda leitura da

(A3-0 127/94)

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e da

projecto de directiva do Conselho relativa à incineração
de resíduos perigosos ( 8306/93 — C3-0303/93 — SYN

Política Industrial referente à posição comum adoptada
pelo Conselho com vista à adopção de uma directiva do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos disposi
tivos mecânicos de engate dos veículos a motor e seus
reboques e à sua fixação a estes veículos (C3-05 10/93 —

406)

94/04Q8(COD)))

Relator: Florenz

Relator: P. Beazley

(A3-0 128/94)

(A3-0 116/94)

—

** I Relatório da Comissão do Meio Ambiente, da

Saúde Pública e da Defesa do Consumidor sobre o
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— *** ii Recomendação para segunda leitura da
Comissão da Energia, Investigação e Tecnologia referen
te à posição comum do Conselho com vista à adopção de
uma directiva do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa às condições de concessão e de exercício das
autorizações de prospecção, exploração e extracção de
hidrocarbonetos (C3-00 18/94 — 94/04 12(COD))
Relatora: Larive

(A3-01 18/94)

Sandbæk, Telkämper, Cassanmagnago Cerretti, Daly ,
Cayet, Verhagen, Van Hemeldonck, Pons Grau, Raw
lings , van der Waal, Maher, Patterson, Pasty, Ford, Calvo
Ortega, Izquierdo Rojo, Kostopoulos, Langer, Lord
Inglewood, Dessylas, Morris, Falconer, Iversen, Jepsen,
Llorca Vilaplana, Bonde, Nicholson, Pagoropoulos, Val
verde López, Crawley, Apolinário, Tsimas, Anastasso
poulos, Karellis, Papayannakis, Balfe, Cornelissen, Bird,
Onesta, Raffin, Boissière, Nianias, Ruiz-Giménez Agui
lar, Garcia Arias, Schmid, Simeoni, Pierros, Lane, Lalor,

Fitzsimons, Fitzgerald, Killilea, Andrews, Isler Béguin,
Lomas, Geraghty, Caroline F. Jackson, Oddy, Bandrés
d) as perguntas orais apresentadas pelos seguintes
Deputados :

Molet, Alex Smith, Stamoulis, Alavanos, Ribeiro, Posa

da González, Bj0rnvig, Zavvos, Gutiérrez Diaz, Gaw
ronski , Fontaine, Ephremidis, McIntosh, Braun-Moser e
Howell .

— von Wogau, em nome do Grupo PPE, ao Conselho:
Bens duais : uniformização das normas e controlos à
exportação a partir da União Europeia de certos bens e
tecnologias duais (B3-0006/94);
— von Wogau, em nome do Grupo PPE, à Comissão:
Bens duais : uniformização das normas e controlos à
exportação a partir da União Europeia de certos bens e
tecnologias duais (B3-0007/94);

f)

nos termos do artigo 48- do Regimento, a seguinte
declaração escrita, apresentada pelo Deputado :

— Collins, sobre a ligação ferroviária através do Túnel
sob o Canal da Mancha ( 1 /94);

g) da Comissão :

— Fuchs e Metten, em nome do Grupo PSE, ao Conse
lho: Bens e tecnologias duais : normas e controlos da UE à
exportação de bens e tecnologias duais (B 3 -0008/94);
— Barón Crespo, em nome da Comissão dos Assuntos
Externos e da Segurança, ao Conselho: Aplicação do
Pacto de Estabilidade na Europa (B3-0009/94);

— Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parla
mento Europeu e ao Comité Económico e Social sobre a
Energia e Coesão Económica e Social (COM(93)Oó45 —
C3-0090/94)
enviada
fundo : ENER

parecer: AGRI, ORÇM, ECON, ASOC, PREG, TRAN,
— Ernst de la Graete, em nome do Grupo V, à Comis
são: Bens e tecnologias duais : regras e controlos da UE à
exportação dos bens e das tecnologias duais (B3-0010/
94);

— Ernst de la Graete, em nome do Grupo V, ao
Conselho: Bens e tecnologias duais : regras e controlos da
UE à exportação dos bens e das tecnologias duais
(B3-001 1 /94);

AMBI

— Proposta de transferencia de dotações n2 02/94 de
capítulo a capítulo no interior da secção III — Comissão
— Parte B — do Orçamento Geral das Comunidades
Europeias para o exercício de 1994 (SEC(94)0290 —
C3-0091 /94)
enviada

fundo: ORÇM
parecer: CONT

— Donnelly , em nome da Comissão dos Assuntos

base jurídica: Art. 0782 CECA, art. 2092 CE, art. 1832

Económicos e Monetários e da Política Industrial, ao

EURATOM

Conselho: Recomendação do Conselho sobre as Orienta
ções Gerais das Políticas Económicas (B3-00 13/94 .

e) dos seguintes Deputados, nos termos do artigo 4 12 do
Regimento, as perguntas orais para o período de
perguntas de 9 de Março de 1994 (B3-00 12/94):
Nianias, Alavanos, Ephremidis , Langer, Pierros, Coo
ney, Arbeloa Muru, Ramirez Heredia, Rawlings , Sir
James Scott-Hopkins, van der Waal, Dessylas, Karellis,
Andrews, David W. Martin, Oddy , van Putten, Ernst de la
Graete, Kostopoulos, von Alemann, Iversen, Llorca Vila
plana, Simmonds, Nicholson, Crawley, Balfe, Paisley ,
Lane, Lalor, Fitzsimons, Fitzgerald, Killilea, Bandrés
Molet, Stamoulis, Welsh, Reding, Titley, Cooney, von
Alemann, Elles, Falqui, Tazdaït, Melandri , Wynn, van
Putten, Napoletano, Ernst de la Graete, Pery, Simons,

— Proposta de transferência de dotações n2 03/94 de
capítulo a capítulo no interior da secção III — Comissão
— Parte B — do Orçamento Geral das Comunidades
Europeias para o exercício de 1994 (SEC(94)0346 —
C3-0094/94)
enviada

fundo : ORÇM
parecer: CONT

— Proposta de transferencia de dotações n2 04/94 de
capítulo a capítulo no interior da secção III — Comissão
— Parte B — do Orçamento Geral das Comunidades
Europeias para o exercício de 1994 (SEC(94)0347 —
C3-0095/94)
enviada

fundo: ORÇM
parecer: CONT
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5. Transmissão de textos de acordos pelo Con
selho

O Senhor Presidente comunica que recebeu do Conselho
cópia autenticada dos seguintes documentos :
— Acordo sob forma de troca de cartas que prorroga a
adaptação do acordo entre a Comunidade Europeia e a
República da Bulgária sobre o comércio de carnes de
carneiro, de borrego e de caprino ;
— Acordo sob forma de troca de cartas que prorroga a
adaptação do acordo entre a Comunidade Europeia e a
República Eslovaca sobre o comércio de carnes de
carneiro, de borrego e de caprino ;
— Acordo sob forma de troca de cartas que prorroga a
adaptação do acordo entre a Comunidade Europeia e a
República Checa sobre o comércio de carnes de carneiro,
de borrego e de caprino ;

Anthony Mandarakas ( n- 147/94);
Heinrich Decker (n2 148/94);

Günter Godglück (Bund der Ruhestandsbeamten, Rent
ner und Hinterbliebenen (BRH)) mais 5 signatários (n2
149/94);

Martin Schmiedeberg (n2 150/94);
Erich Bingiesser (IKF Internacia-Komunitila-Fondajo
(in Gründung)) (n2 151 /94);
Omar Søgaard (n2 152/94);
de 1 UNA (Uomo/Natura/Animali — Movimento Ecolo

gico Nazionale) mais 2 signatários (n2 153/94);
Giovanni Lupi (n2 154/94);
de la « Parrocchie del Decanato di Trezzo» mais 1041

signatários (n2 155/94);
Michele Jordan (Association pour la Qualité de la Vie et
la Protection du Littoral Marseillais — ASPROMAR)
mais 201 signatários (n2 156/94);

6. Petições

Yves de Vestel (n2 157/94);

O Senhor Presidente comunica que recebeu as seguintes
petições de :

Hazel Davidson mais 100 signatários (n2 158/94);

Fernando António Marques Barros (n2 120/94);
Maria de Fátima Mendes Jerónimo (n2 121 /94);
Thomas Francis Bourke (n2 122/94);

Makiko Okubo (The American School of The Hague)
mais 9 signatários (n2 159/94);
Michel Ulrich (Green Network — Forest and Wildlife
Protection) (n2 160/94);

Helmut Behnel (Initiative zur Rettung der Bahnhofskm

Richard Hicks (n2 123/94);

der (n2 161 /94);

Ron Dale (n° 124/94);

Friedhelm Daudistel (n2 162/94);

A. T. Ottow (Alliance of European Lawyers) (n2 125/94);
Rainer Geyer (n2 126/94);
Hildegard Bergmann (n2 127/94);
Gunther Wagner (n2 128/94);
Ioannis Botos (n2 129/94);
Werner Klett (n2 130/94);

Julien Wieczorek (n2 131 /94);

F. Fays-Degalan (n2 132/94);
Serafín de Tapia Sánchez (n2 133/94);
Manuel Mendiluces (Federación Asociaciones Vecinales
de Torrevieja) (n2 134/94);
Vicenzo Cerceo (n2 135/94);

Matthias Heyck (Aktionsgemeinschaft Verkehr N2rdhes
sen) (n2 163/94);

Ellen Cottmann e Uwe Cottmann (n2 164/94);
Bruno Bluhm (n2 165/94);

John Stifel (Children's Health Support e . V. ) (n2 166/94);
N. C. den Dulk (n° 167/94);

B. Morcombe mais 6000 signatários (n2 168/94);
Jonathan Antony Utting (n2 169/94);
H. Scholtem (n2 170/94);

Dierick Puijlaert (n2 171 /94);

A. J. P. Valentijn (n2 136/94);

Jan ter Laak (Pax Chnsti — Nederland) com 765 assina
turas (n2 172/94);

Céline Marchand mais 175 signatários (n2 137/94);

Reiner Clasen (n2 173/94);

Adriana Fúlvia Larcinese (n2 138/94);

G. W. Mayer (n2 174/94);

Antonino Molino (n2 139/94);

Sergio Gómez-Salvago Sánchez com 1 outra assinatura

Romelo Romano Podo (n2 140/94);

(n2 175/94);

José Luis Segovia Bernabé (n2 141 /94);
José Antonio Goyena Lusarreta (Asociación de Familia
res de Objetores e Insumisos de Navarra) (n2 142/94);

Jean-Mane Jacquemart (n2 176/94);
Hans Peter Jorges (n2 177/94);

Carol Ann Bowmaker (n2 143/94);

J.-C Marrot (Collectif pour l'ex-Yougoslavie) mais 3510
signatários (n2 178/94);

R. E. Shaw (n2 144/94);

Jan Olbert (n2 179/94);

Maura Boran (n2 145/94);

Jan Boeykens (Groupe d'Action Morkhoven) (n2 180/

Theophilus James Okpeku (n2 146/94);

94);
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Alfredo Domínguez (Sociedad española de Oftalmolo
gía) (n° 181 /94);

7. Consulta de comissões (alterações)

María Teresa Fernández Marti (n2 182/94);

quanto à matéria de fundo sobre a proposta de directiva
do Parlamento e do Conselho relativa às instalações com
cabos para transporte de pessoas (COM(93)Oó46 —

Antoine Dumortier (Espeurop) (n2 183/94);

Simone Metzger (Ligue Française contre la Vivisection
«Comité Rhodanien») mais 5 assinaturas (n- 184/94);

Jacques Leveque (Collège La Vigière à Saint-Flour) mais
215 signatários (n2 185/94);
Léon Bodson (Union Syndicale) mais 50 signatários (n2

A Comissão dos Assuntos Económicos foi consultada

C3-0039/94 — (COD) 94/0011 ), tendo a Comissão do

Meio Ambiente e a Comissão dos Transportes sido
consultadas para parecer (inicialmente a Comissão dos
Transportes foi consultada quanto à matéria de fundo, e a
Comissão dos Assuntos Económicos , a Comissão do

Meio Ambiente e a Comissão dos Orçamentos para

186/94);

parecer);

Thierry Archer (Mairie de Saint-Pierre la Palud) (n2

A Comissão dos Assuntos Jurídicos foi consultada quan

187/94);

Guy Couach (n2 188/94);

Georges Demarest mais 45 signatários (n° 189/94);
Ginette Canali (n2 190/94);

Jean Mortes (n2 191 /94);

Ilona Bitomsky (n2 192/94);

Roberto Filippi (n2 193/94);
Daniele Biancardi (Sindaco Pro Tempore — Comune di
Bonden?) (n2 194/94);
Egídio Pescini mais 26 signatários (n2 195/94);

Corrado Cervati (Coordinamento per la n2n obbligatorie
tà delle vaccinazioni — c/o Centro per la n2n violenza)
mais 140 signatários (n2 196/94);

to à matéria de fundo sobre :

— a proposta relativa a uma directiva do Parlamento e
do Conselho relativa às denominações têxteis
(COM(93)0712 — C3-0032/94 — (COD) 94/0005),
tendo a Comissão dos Assuntos Económicos e a Comis

são REX sido consultadas para parecer (inicialmente a
Comissão dos Assuntos Económicos foi consultada

quanto à matéria de fundo e a Comissão REX para
parecer);
— a proposta de directiva do Parlamento e do Conselho
relativa a certos métodos de análise quantitativa de
misturas binárias de fibras têxteis (COM(93)0713 —
C3-0033/94 -COD 94/008 ), tendo a Comissão dos
Assuntos Económicos sido consultada para parecer (ini
cialmente a Comissão dos Assuntos Económicos foi

consultada quanto à matéria de fundo).

Giancarlo Chiari mais 160 assinaturas (n2 197/94);
Fiorenzo Avanzi mais 485 assinaturas (n2 198/94);

Stefan2 Cecchi (Costruzioni Apriliane Residenziali) (n2
199/94);
Michele Santulli (n2 200/94);
Orsola Zambon (n2 201 /94);

8. Delegação do poder de decisão nas comis
sões (artigo 522 do Regimento)
O Senhor Presidente comunica que a Conferência dos
Presidentes decidiu delegar, nos termos do n2 1 do artigo
52^ do Regimento, o poder de decisão à:

Stefanos Pallalidis (n2 202/94);

Comissão dos Assuntos Externos para:

E. Jones mais 5000 assinaturas (n2 203/94);

— um relatório sobre o restabelecimento da Sharia

Patricia Boyes (The National Association of Intrepreneur
Lessee's) (n2 204/94);
Joan Font Darder (Federació d' Associacions de Veïns de
Palma) (n2 205/94);

Elena Fernández González (n2 206/94);

Angeles Iglesias Enriquez (Asociación de Vecinas «La
Expansión de San Lorenzo») (n2 207/94);

(relator: Schmid)
— um relatório sobre a América Latina (relator: Ber
tens)

— um relatório sobre as relações UE/Vietname (relator:
Guermeur);

Comissão dos Assuntos Económicos para:
— um relatório sobre a dimensão internacional da UEM

(relator: Delcroix);

Karl Gansbühler (DAG-Senioren-Gruppen, Regensburg,
Bezirk Niederbayern und Oberpfalz) (n2 208/9);

Comissão REX para:

Günter Schmidt (n2 209/94);

— um relatório sobre as relações comerciais com a índia

Uschi Hauke (Bürgerinitiative «Lebenswerte Regio» —
Verhindern wir die Flachglasfabrik —) mais 2 signatá
rios (n2 210/94);
Mano Gutiérrez Barbero (n2 21 1 /94).

Estas petições foram inscritas na lista geral prevista no n2
4 do artigo 1562 do Regimento e, nos termos do n2 5 do
mesmo artigo, enviadas para apreciação à Comissão das
Petições .

(relator: Lemmer)

— um relatório sobre as relações comerciais com o
Paquistão (relator: Hindley)
— um relatório sobre as relações com a América Latina
(relator: Miranda de Lage)
— um relatório sobre a importação do papel de jornal
(relator: Porto)
— um relatório sobre a ajuda ocidental à CEI (relatora:
Randzio-Plath)
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— um relatório sobre a troca de produtos agrícolas com
os PECO (relator: Sonneveld)
— um relatório sobre as relações económicas e comer
ciais com a República Checa e a Eslováquia (relator:
Ceyrac);

Comissão do Meio Ambiente para:
— um relatóno sobre a protecção contra as radiações
ionizantes (relator: Lannoye)
— um relatório sobre as medicinas alternativas (relator:

Lannoye);

Comissão para a Cultura para:
— um relatório sobre a Comunidade e o desporto
(relatora: Larive)

— um relatório sobre o doping e o desporto (relatora:
Larive);

— do Sr. Melchior como membro da Delegação do
Parlamento Europeu à Comissão Parlamentar Mista CE
-Noruega.

12. Comunicação de uma posição comum do
Conselho
O Senhor Presidente comunica, nos termos do n2 1 do art.

642 do Regimento, ter recebido do Conselho, de acordo
com o disposto no artigo 1892-C do Tratado CE, a
posição comum do Conselho, bem como as razões que o
levaram a adoptá-la, e a posição da Comissão sobre :

— uma proposta de regulamento do Conselho que
altera o Regulamento n2 1 101 /89 relativo ao saneamento
estrutural da navegação interior (C3-0086/94 — SYN
475 )

Comissão para o Desenvolvimento para:

enviada
fundo : TRAN

— um relatório sobre os PVD da América Latina e a

parecer: ORÇM

Ásia (relator: Miranda de Lage)
— um relatório sobre a transição democrática na África
do Oeste (relator: Kellett-Bowman);

Comissão dos Assuntos Institucionais para:
— um relatório sobre as relações entre os tribunais de
contas (relator: David W. Martin);

O prazo de tres meses de que o Parlamento dispõe para se
pronunciar começa, portanto, a correr a partir de amanhã,
8 de Março de 1994 .
O Senhor Presidente comunica que a Comissão dos
Transportes se reunirá esta noite, a fim de aprovar uma
recomendação para uma segunda leitura sobre este assun
to .

Comissão dos Direitos da Mulher para:
— um relatório sobre o pessoal científico nas Comuni

Votação : Parte I, ponto 22, da acta de 9.3.1994 .

dades (relatora: Van Helmeldonck).

13. Acordo de cooperação CE — Australia
9. Comunicação sobre os cartões de voto
O Senhor Presidente convida os membros do Parlamento
a munirem-se do seu cartão de voto desde o início da

sessão a fim de permitir que os trabalhos decorram nas
melhores condições e, nomeadamente, a fim de evitar
perdas de tempo e confusões nas votações .

10. Composição do Parlamento
0 Senhor Presidente comunica que as autoridades dina
marquesas competentes o informaram de que, a partir de
1 de Março de 1994, o Sr. Arne Melchior tinha sido
designado como membro do Parlamento, em substituição

O Senhor Presidente comunica que, por carta de 22 de
Fevereiro de 1 994, a Comissão da Energia, Investigação
e Tecnologia o informou de que não via nenhuma
objecção à assinatura pelo Conselho do acordo de coope
ração científica e técnica entre a Comunidade Europeia e
a Àustrália.
Este acordo foi objecto de um relatório Desama (A3
0301 /93 ) aprovado em primeira leitura pelo Parlamento
em 27 de Outubro de 1993 no âmbito do processo de
cooperação (Parte II , ponto 22 da acta dessa data). Na
sequência da alteração da base jurídica aquando da
entrada em vigor do Tratado de Maastricht, o acordo
passará a ser regido pelo processo de consulta simples .

do Sr. Jakobsen .

Dado o Conselho não ter introduzido alterações ao texto
apreciado pelo Parlamento, este dá o processo por encer

Dá as boas-vindas a este novo colega e recorda o disposto
no n2 3 do artigo 72 do Regimento.

rado .

14. Ordem dos trabalhos

11. Composição das comissões e delegações
A pedido dos Grupos PSE e PPE, o Parlamento ratifica as
seguintes nomeações :
—

da Sr2 Malone como membro da Comissão dos

Assuntos Económicos e da Delegação para as Relações
com os Estados Unidos ;

Segue-se na ordem do dia a fixação da ordem dos
trabalhos :

O Senhor Presidente comunica que foi distribuído o
projecto de ordem do dia definitivo do presente período
de sessões (PE 180.010), ao qual são propostas as
seguintes alterações (artigo 962 do Regimento):
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Segunda-feira, 7 de Março de 1994
— pedido do Grupo DR, apresentado com base no n2 1
do artigo 1292 do Regimento, que visa o novo envio à
comissão do relatório Sierra Bardají (A3-0070/94 —
ponto 627).
O Senhor Presidente esclarece as disposições do Regi
mento que se aplicam nesta matéria, a saber, que um
pedido de novo envio à comissão apenas pode ser
apresentado uma vez no decurso de cada uma das três
fases do processo previsto no n2 1 do artigo 1 292. Tendo
as duas primeiras fases já tinham sido esgotadas , acres
centa, presentemente apenas resta a fase que se situa
antes da votação final . Será portanto neste momento que
este pedido poderá ser tomado em consideração .

O Senhor Presidente decide manter todos os pontos
previstos na ordem do dia de quarta-feira e submeter ao
Parlamento uma única proposta no sentido de inscrever
na ordem do dia de quarta-feira a comunicação do
Conselho e da Comissão sobre o alargamento da União.
Por VE, o Parlamento manifesta a sua concordância com
esta proposta.

— pedido do Grupo PSE e da Comissão do Meio
Ambiente, que visa inscrever o relatório Pimenta sobre a
necessidade de avaliar o verdadeiro preço do «não
ambiente» para a Comunidade (A3-0 112/94) e de o
incluir na discussão conjunta dos relatórios von Wogau,
Van Velzen e Burón (pontos 19 a 21 )
O Parlamento manifesta a sua concordância com este

pedido.

Perante a oposição acentuada do Deputado Martinez a
este modo de proceder, o Senhor Presidente declara-se
disposto a consultar a Comissão do Regimento sobre este

— pedido da Comissão dos Assuntos Externos, que
visa inscrever um relatório Holzfuss sobre o alargamento

assunto .

incluí-lo na discussão conjunta sobre a segurança (pontos

da Comunidade e a neutralidade (A3-0 197/94), e a
22 a 27)

Terça-feira, 8 de Março de 1994

Intervenções dos Deputados Holzfuss e Langer.
O Parlamento manifesta a sua concordância com este

— pedido do Grupo PPE que visa o novo envio à
comissão, nos termos do artigo 1292 do Regimento, do
relatório Pompidou (A3-0057/94 — ponto 13 )
Intervenções dos Deputados Pompidou e Desama, presi
dente da Comissão da Energia.
Por VE, o Parlamento rejeita o pedido.

pedido.

— pedido do Grupo V que visa enviar de novo à
comissão, nos termos do n2 1 do artigo 1 292 do Regimen
to, o relatório Prag (A3-0372/93 — ponto 23 )
Intervenção do Deputado Langer.
O Parlamento rejeita o pedido.
Quinta-feira, 10 de Março de 1994

Quarta-feira, 9 de Março de 1994
— O Senhor Presidente comunica que o Conselho se
declarou disposto a fazer neste dia uma comunicação
sobre o alargamento da União Europeia, e referiu que o
Sr. Papoulias chegará a Estrasburgo por volta das 1 0H30.
Nestas condições, propõe anteceder a comunicação da
Comissão sobre este assunto, prevista na ordem do dia de
quinta-feira (ponto 51 ), e inscrever às 1 1H00 uma comu
nicação do Conselho e da Comissão sobre as conclusões
das negociações sobre o alargamento da União Europeia,
seguida de 30 minutos de perguntas . Refere que esta
inscrição acarretará a supressão da discussão conjunta
das perguntas orais ao Conselho e à Comissão sobre os
bens e tecnologias duais (pontos 28 , 29, 48 e 49).

— pedido da Comissão da Agricultura e do Grupo PPE,
que visa inscrever uma pergunta oral desta comissão à
Comissão sobre a inquietação do produtores de tomate
em virtude da concorrência crescente que lhes é proposta
por determinados países terceiros, e da renovação do
acordo com Marrocos (B3-00 16/94 — O- 13/94)

Intervenção do Deputado Medina Ortega.
O Parlamento manifesta a sua concordância com este

pedido.
Este ponto é inscrito no final da ordem do dia.

— pedido do Grupo ARC , que visa a inscrição do
relatório Blaney (ponto 39) em discussão conjunta com a
declaração da Comissão sobre os problemas no sector das
pescas (ponto 37)

Intervenções dos seguintes Deputados :

Intervenções dos Deputados Blaney e Vázquez Fouz, em
nome do Grupo PSE.

— Oomen-Ruijten, que solicita que o Conselho faça
esta comunicação na quinta-feira, no âmbito do ponto 5 1 ,
estando a ordem do dia de quarta-feira já demasiado
carregada;

O Parlamento manifesta a sua concordância com este

— Fuchs, que se insurge contra a supressão da discus
são conjunta sobre os bens e tecnologias duais , mesmo
com o inconveniente de se reduzir o tempo de uso da
palavra; .

— pedido do Grupo PSE, apresentado com base no n2 1
do artigo 1292 do Regimento, que visa o novo envio à
comissão do relatório van Dijk (ponto 53 )

pedido.

Sexía-feira, 1 1 de Março de 1994

Intervenção do Deputado Samland.

— Cabezon Alonso, que apoia a intervenção preceden

O Parlamento manifesta a sua concordância com este

te .

pedido.
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— pedido do Grupo PSE, que visa a inscrição de uma
declaração da Comissão sobre a anulação de uma enco
menda de autocarros da sociedade regional de transportes

16. Debate sobre questões actuais (propostas

da Valónia

O Senhor Presidente propõe a inscrição dos cinco assun
tos seguintes na ordem do dia do próximo debate sobre
questões actuais, urgentes e muito importantes que se
realizará na quinta-feira:
— Processo de paz no Médio Onente
— Concentração nos meios de comunicação social
— Encerramento da empresa Suzuki em Espanha

Intervenção do Deputado Delcroix .
Por VE, o Parlamento manifesta a sua concordância com

este pedido.

Este ponto é inscrito no final da ordem do dia.
A ordem de trabalhos fica assim fixada .

de assuntos)

— Actos de violência contra trabalhadores em Atenas
— Direitos do Homem

Pedido de aplicação do processo de urgência (art. 97- do
Regimento)

17. Tempo de uso da palavra

Do Conselho a :

— proposta de decisão do Parlamento Europeu e do
Conselho que estabelece um conjunto de orientações
respeitantes às redes transeuropeias no sector da energia
(COM(93)Oó85 — C3-0084/94 — 94/0009(COD))

— proposta de decisão do Conselho que determina um
conjunto de acções visando a criação de um contexto
mais favorável ao desenvolvimento de redes transeuro

peias no sector da energia (COM(93)Oó85 — C3-0085/

Em conformidade com o artigo 1062 do Regimento,
prevê-se organizar os debates do seguinte modo:
Tempo global de uso da palavra para os debates de
segunda-feira
Relatores
55 minutos ( 11 x 5 ')
Relatores de parecer
8 minutos no total
Comissão

Deputados

50 minutos no total

150 minutos

94 — 94/00 10(SYN))

Fundamentação da urgência : a aprovação destas duas
propostas faz parte das acções urgentes a empreender
pela União tendo em conta a importância destes dois
actos para a realização do mercado interno da energia e
para a consecução dos objectivos em matéria de cresci
mento, de competitividade e de emprego .
— proposta de regulamento (CE) do Conselho relativo
a medidas específicas a favor dos produtores afectados
pela seca de 1992/ 1993 em Portugal ( 1992/ 1993 )
(COM(93)003 1 -C 3-0096/94)

Fundamentação da urgência : a República portuguesa
deverá receber autorização para conceder uma ajuda
especial para os produtores dos sectores dos cereais e da
criação de gado que foram particularmente sinistrados
durante o período de seca compreendido entre o Outono
de 1992 e a Primavera de 1993 .

O Parlamento devera pronunciar-se sobre estes pedidos
de urgência no início da sessão de amanhã.

Tempo global de uso da palavra para os debates de
terça-feira
Relatores
90 minutos ( 18x5 )
Relatores de parecer
34 minutos no total
Comissão

105 minutos no total

Deputados

210 minutos

Tempo global de uso da palavra para os debates de
quarta-feira
Relatores
50 minutos ( 10 x 5 )
20 minutos no total
Relatores de parecer
Autores
Conselho
Comissão

Deputados

2
50
80
90

minutos cada
minutos no total
minutos no total
minutos

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

(à excepção do debate sobre questões actuais, urgentes e
muito importantes)

15. Prazo de entrega de alterações e de propos
tas de resolução
O Senhor Presidente comunica os seguintes prazos de

Comissão

45 minutos no total

Relatores

30 minutos (6x5 ')

Relatores de parecer
Autor

Deputados

6 minutos no total
5 minutos

1 20 minutos

entrega :

— Monopólio da importação e exportação de energia
(gás e electricidade)
— propostas de resolução : terça-feira, 10H00
— alterações e propostas de resolução comum : quarta
-feira, 12H00

Tempo global de uso da palavra para os debates de
sexta-feira
Relatores
25 minutos (4 x 5 ')
Relatores de parecer
8 minutos no total
Comissão

40 minutos no total

Deputados

60 minutos
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REPARTIÇAO DO TEMPO DE USO DA PALAVRA DOS DEPUTADOS
(em minutos)

" 210

240

270

300

330

64

75

87

98

110

121

53

62

71

81

90

99

13

16

18

21

24

26

29

6

7

9

11

12

14

15

17

19

5

6

7

8

10

10,5

12

13

14

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

4

5

5

6

7

7,5

8

9

10

3

4

4

5

6

7

7

8

8

9

4

5

7

9

10

11

13

14

16

17

150

180

41

53

34

43

8

11

4
4

Arco-íris ( 16)
da Coligação de Esquerda ( 13 )
Técnico das Direitas Europeias ( 1 2 )
Não-Inscritos (25 )

Tempo global :

Grupo
do Partido Socialista Europeu ( 198)
do Partido Popular Europeu ( 162)
Liberal , Democrático e Reformista (44)
dos Verdes no PE (28 )
da Aliança dos Democratas Europeus (20)

60

90

120

18

29

15

25

6

18. Pedido de levantamento da imunidade par
lamentar do Deputado Stamoulis (debate)
O Deputado Gil-Robles Gil-Delgado apresenta o seu
relatório, elaborado em nome da Comissão do Regimen
to, da Verificação de Poderes e das Imunidades, sobre o
pedido de levantamento da imunidade parlamentar do
Deputado Stamoulis (A3-0121 /94).

Intervenções dos Deputados Pons Grau, em nome do
Grupo PSE, Llorca Vilaplana, em nome do Grupo PPE,
Bertens, em nome do Grupo LDR, Langer, em nome do
Grupo V , Blaney , em nome do Grupo ARC , Dillen, em
nome do Grupo DR, Geraghty (Não-Inscritos), Kosto
poulos, Maher e do Sr. Vanni d'Archirafi , Membro da
Comissão .

O Senhor Presidente dá por encerrado o debate .

Votação: Parte I, ponto 24, da acta de 10.03.1994.

PRESIDÊNCIA DO SR. PETERS,
Vice-Presidente

Intervenções dos Deputados Harrison e Nianias.

O Senhor Presidente dá por encerrado o debate .
Votação: Parte I, ponto 1 1 , da acta de 09.03.1994 .

19. Politica vitivinícola (debate)
O Deputado Sierra Bardají apresenta o seu relatório,
elaborado em nome da Comissão da Agricultura, das
Pescas e do Desenvolvimento Rural , sobre a comunica

ção da Comissão ao Conselho relativa à evolução e ao
futuro da política vitivinícola (COM(93)0380 — C3
0298/93 ) (A3-0070/94).

Intervenções dos Deputados Görlach, em nome do Grupo
PSE, Ferruccio Pisoni , em nome do Grupo PPE, Guillau
me, em nome do Grupo RDE, Martinez, em nome do
Grupo DR, Fantuzzi, Funk, Apolinário, Carvalho Cardo
so, Stamoulis, Navarro, Saridakis, Lulling, Ribeiro e do
Sr. Vanni d'Archirafi , Membro da Comissão .

O Senhor Presidente dá por encerrado o debate .

Votação: Parte I, ponto 12, da acta de 09.03.1994.

20. Terrorismo e segurança na Europa (deba
te)
O Deputado Lacaze apresenta o seu relatório, elaborado
em nome da Comissão dos Assuntos Externos e da

Segurança, sobre o terrorismo e a sua incidência sobre a
segurança na Europa (A3-0058/94),

21. Embarcações de recreio ***II (debate)
O Deputado Musso, em substituição do relator, apresenta
a recomendação para uma segunda leitura, elaborada
pelo Deputado Lataillade, em nome da Comissão dos
Assuntos Económicos e Monetários e da Política Indus

trial , sobre a posição comum do Conselho com vista à
adopção de uma directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa à aproximação das disposições legisla
tivas , regulamentares e administrativas dos Estados
-membros respeitantes a embarcações de recreio (C3
0016/94 — COD 410) (A3-0089/94).

Intervenções dos Deputados Patterson, em nome do
Grupo PPE, Christopher M. Jackson e do Sr. Bangemann,
Membro da Comissão .

O Senhor Presidente dá por encerrado o debate .
Votação: Parte I, ponto 23 , da acta de 09.03.1994.

22. IVA sobre o ouro

* (debate)

O Deputado Peter Beazley apresenta o seu relatório,
elaborado em nome da Comissão dos Assuntos Económi

cos e Monetários e da Política Industrial, sobre a proposta
da Comissão ao Conselho de uma directiva que completa
o sistema do imposto sobre o valor acrescentado e altera a
Directiva 77/388/CEE — regime especial aplicável ao
ouro (COM(92)044 1 — C3-0441 /92) (A3-01 17/94).

Intervenções dos Deputados Bofill Abeilhe, em nome do
Grupo PSE, Sisó Cruellas, em nome do Grupo PPE,
Perreau de Pinninck Domenech, em nome do Grupo
RDE, Patterson e da Sra Scrivener, Membro da Comis
são .
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O Senhor Presidente dá por encerrado o debate.

Votação: Parte I, ponto 25 , da acta de 10.03.1994 .
(A sessão, suspensa às 20H05, é reiniciada às 21H00.)

Intervenções dos Deputados Vittinghoff, em nome do
Grupo PSE, Alber, em nome do Grupo PPE e do Sr.
Vanni d'Archirafi , Membro da Comissão .

O Senhor Presidente dá por encerrado o debate .
Votação: Parte I, ponto 25 , da acta de 09.03.1994.

PRESIDÊNCIA DO SR. CAPUCHO,
Vice-Presidente

25. Poluição provocada pelos veículos a mo
tor

23. Corantes e edulcorantes nos géneros ali
mentícios ***II (debate)
Segue-se na ordem do dia a discussão conjunta de duas
recomendações para uma segunda leitura, elaboradas em
nome da Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública
e da Defesa do Consumidor (').

A Deputada Caroline F. Jackson apresenta as recomenda
ções para uma segunda leitura sobre
— a posição comum adoptada pelo Conselho com vista
à adopção de uma proposta de directiva relativa a
corantes que podem ser utilizados nos géneros alimentí
cios (C3-0500/93 — COD 368 ) (A3-0090/94).
— a posição comum adoptada pelo Conselho em 1 1 de
Novembro de 1993 com vista à adopção de uma directiva
do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos
edulcorantes que podem ser utilizados nos géneros ali
mentícios (C3-0499/93 — 94/0423(COD)) (A3-0114/
94).

Intervenções dos Deputados Jensen, em nome do Grupo
PSE, Schleicher, em nome do Grupo PPE, Green, Valver
de Lopez, Díez de Rivera, do Sr. Bangemann, Membro
da Comissão, Jackson , relatora, sobre a intervenção da
Deputada Green, Schleicher que dirige uma pergunta à
Comissão à qual o Sr. Bangemann responde, e RothBehrendt, que dirige igualmente uma pergunta à Comis
são, à qual o Sr. Bangemann responde .
O Senhor Presidente dá por encerrada a discussão con
junta.
Votação : Parte I, ponto 24, da acta de 09.03.1994.

***II (debate)

O Deputado Vittinghoff apresenta a recomendação para
uma segunda leitura, elaborada em nome da Comissão do
Meio Ambiente , da Saúde Pública e da Defesa do

Consumidor sobre a posição comum do Conselho sobre a
proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Con
selho relativa às medidas a tomar contra a poluição do ar
pelas emissões provenientes dos veículos a motor e que
altera a Directiva 70/220/CEE (C3-0505/93 — COD
94/0448) (A3-0101 /94).

Intervenções dos Deputados Alber, em nome do Grupo
PPE, Pimenta, em nome do Grupo LDR, Amendola, em
noem do Grupo V, Heider, em nome do Grupo RDE,
Blot, em nome do Grupo DR, van der Waal (Não
-Inscritos), White, Valverde Lopez, Verwaerde, Caroline
F. Jackson, Delorozoy e do Sr. Bangemann, Membro da
Comissão, Vittinghoff, relator, que dirige uma pergunta à
Comissão, à qual o Sr. Bangemann responde .
O Senhor Presidente dá por encerrado o debate .
Votação : Parte I, ponto 26, da acta de 09.03.1994 .

26. Incineração de resíduos perigosos **I
(debate)
O Deputado Florenz apresenta o seu relatório, elaborado
em nome da Comissão do Meio Ambiente, da Saúde
Pública e da Defesa do Consumidor, sobre a proposta da
Comissão de uma directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa à incineração de resíduos perigosos
(8306/93 — C3-0303/93 — SYN 406) (A3-0 128/94).

24. Compostos orgânicos voláteis ***II (de
bate)

Intervenções dos Deputados Bowe, em nome do Grupo
PSE, Pimenta, em nome do Grupo LDR, Lannoye, em
nome do Grupo V, Heider, em nome do Grupo RDE,
Bjornvig, em nome do Grupo ARC, Valverde Lopez,

O Deputado Heider apresenta a recomendação para uma
segunda leitura, elaborada em nome da Comissão do

Vohrer, do Sr. Vanni d'Archirafi , Membro da Comissão,
e Florenz, relator.

Meio Ambiente , da Saúde Pública e da Defesa do

Consumidor, sobre a posição comum adoptada pelo
Conselho com vista à adopção de uma directiva do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao controlo
das emissões de compostos orgânicos voláteis (COV)
resultantes do armazenamento de gasolinas e da sua
distribuição dos terminais para as estações de serviço
(C3-0409/93 — COD 425 ) (A3-0087/94).
(')

Na sequência de uma alteração do processo regimentar, a Deputada
Caroline F Jackson foi nomeada relatora, em substituição do
Deputado Collins, do doe . A3-01 14/94.

O Senhor Presidente dá por encerrado o debate .
Votação : Parte I, ponto 18 , da acta de 09.03.1994.

27. Produtos químicos perigosos

**I (debate)

O Deputado Florenz apresenta o seu relatório, elaborado
em nome da Comissão do Meio Ambiente, da Saúde

Pública e da Defesa do Consumidor, sobre a proposta da
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Comissão ao Conselho de um Regulamento que altera
pela primeira vez o Anexo I do Regulamento (CEE) n°
2455/92 do Conselho relativo à exportação e importação
de determinados produtos químicos perigosos
(COM(93)0120 — C3-0 169/93 — SYN 529) (A3-0095/
94).

Intervenções dos Deputados Bowe, em nome do Grupo
PSE, Lannoye, em nome do Grupo V , e do Sr. Vanni
d'Archirafi, Membro da Comissão .

O Senhor Presidente dá por encerrado o debate.
Votação : Parte I, ponto 30, da acta de 09.03.1994.

— recomendação para uma segunda leitura Vayssade
sobre os sistemas de garantia de depósitos ***!!

— relatório Janssen van Raay sobre o seguro de
vida***I

— recomendação para uma segunda leitura Ronn sobre
a protecção dos jovens no trabalho ** II
— recomendação para uma segunda leitura Larive sobre
os hidrocarbonetos *** II

— declaração da Comissão sobre o monopólio de

exportação e importação de energia
— relatório Pompidou sobre o diagnóstico pré-natal

28. Ordem do dia da próxima sessão
O Senhor Presidente comunica que a ordem do dia da
sessão de amanhã está fixada como segue :
das 9H00 às 12H15 e das 15H00 às 20H00:

— debate sobre questões actuais (comunicação das
propostas de resolução apresentadas)
— decisão sobre os pedidos de aplicação do processo de
urgência
— discussão conjunta dos relatórios Stewart, Lalor e
Sarlis sobre a segurança marítima **I

(DPN)

— relatório Adam sobre a segurança nuclear*
— discussão conjunta dos relatórios Raggio e Lo Giudi
ce sobre o financiamento das políticas estruturais
— declaração da Comissão sobre a situação da mulher
na União Europeia
— relatório Hermans/Lenz sobre a valorização do esta
tuto do pessoal que dispensa cuidados de enferma
gem

12H30:
— sessão solene

— relatório Visser sobre a segurança rodoviária
— relatório Lalor sobre os acidentes e incidentes no

domínio da aviação civil **I
— relatório Lüttge sobre a Primeira Conferência Pan
-Europeia sobre Transportes
— relatório Sapena Granell sobre a livre circulação nas
redes de transporte intracomunitárias
— relatório van Dijk sobre o transporte rodoviário e
aéreo

— relatório David Martin sobre a incompatibilidade dos
controlos de passaporte, efectuados por determina
das companhias de aviação, com o artigo 72-A do
Tratado CE

5H00:

— debate sobre questões actuais (lista dos assuntos a
inscrever)

29. Encerramento da sessão

A Senhora Presidente dá por encerrada a sessão anual
1993-1994 do Parlamento Europeu, e recorda que, em
aplicação das disposições do Tratado, o Parlamento
reunir-se-á no dia seguinte, terça-feira, 8 de Março de
1994, às 09H00.

(A sessão é suspensa às 23H25.)

Enrico VINCI,

Nicole PERY ,

Secretário-Geral

Vice-Presidente
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SESSÃO 1994-1995

ACTA DA SESSÃO DE TERÇA-FEIRA, 8 DE MARÇO DE 1994
(94/C 91 /02)

PARTE I
Desenrolar da sessão

PRESIDÊNCIA DA SR2. PERY,
Vice-Presidente

—

Relatono da Comissão dos Assuntos Sociais, do

Emprego e do Ambiente de Trabalho sobre as consequên
cias para a política social do processo de estabelecimento
da UEM

(A sessão tem inicio às 9H00.)

Relatora : Buron

(A3-0 134/94)
1 . Abertura da sessão
A Senhora Presidente declara aberta a Sessão 1994-1995 .

— Relatório da Comissão dos Transportes e do Turis
mo sobre a abertura das negociações entre a Comunidade
e a Confederação Helvética sobre o transporte rodoviário
e aéreo

Relatora: van Dijk
(A3-0 136/94)

2. Aprovaçao da acta
Intervenção do Deputado Tomlinson, que, retomando a
sua intervenção sobre a distribuição das actas das reu
niões dos Questores aos Deputados (ponto 3 ) e sobre a
resposta dada pelo Presidente, recorda que, nos termos do
artigo 252 do Regimento, os Questores actuam com base
em directivas aprovadas pela Mesa; cabe portanto à Mesa
dar instruções aos Questores, para que as actas das suas
reuniões sejam distribuídas a todos os Deputados (A
Senhora Presidente comunica que o Presidente do Parla
mento decidiu inscrever esta questão na ordem do dia da

— **II Recomendação para uma segunda leitura da
Comissão dos Transportes e do Turismo sobre a posição
comum do Conselho relativa a uma proposta de regula
mento do Conselho que altera o Regulamento (CEE)
n2 1 101 /89 relativo ao saneamento estrutural da navega
ção interior (C3-0086/94 — SYN 94/0475 )

próxima reunião da Mesa).

Relator: van der Waal

Tomando nota desta comunicação, o Deputado Tomlin
son solicita que o resultado dos debates da Mesa sobre
este assunto seja comunicado em sessão plenária no
início do próximo período de sessões (A Senhora Presi
dente compromete-se a proceder para que assim seja).
A acta da sessão anterior é aprovada.

b) da comissão parlamentar, a seguinte recomendação
para uma segunda leitura:

(A3-0135/94)

c) as seguintes perguntas orais, apresentadas pelos
seguintes Deputados e comissões :

— Antony, em nome do Grupo DR, ao Conselho:
Controlo à exportação de certos bens e tecnologias duais
e de certos produtos e tecnologias nucleares (B3-0014/

3. Entrega de documentos

94);

A Senhora Presidente comunica que recebeu :

— Antony, em nome do Grupo DR, à Comissão:
Controlo à exportação de certos bens e tecnologias duais
e de certos produtos e tecnologias nucleares (B3-0015/

a) das comissões parlamentares, os seguintes relatonos :

94);

—

— Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvol
vimento Rural, à Comissão: Inquietação dos produtores
de tomate em virtude da concorrência crescente provoca

Relatório da Comissão dos Assuntos Institucionais

sobre um projecto de decisão do Parlamento Europeu
sobre o estatuto e as condições gerais para o exercício das
funções de mediador
(A3-0 133/94)

da por determinados países terceiros e pela renovação do
acordo com Marrocos (B3-00 16/94).
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4. Transmissão pelo Conselho de textos de
acordos

A Senhora Presidente comunica que recebeu do Conse
lho cópia autenticada dos seguintes documentos :

— Colajanni , Barzanti , Catasta, em nome do Grupo
PSE, sobre a concentração de meios de comunicação
social e os riscos de erosão das regras democráticas e de
violação de um direito fundamental (B3-0293/94);
— Marinho, e Santos, em nome do Grupo PSE, sobre o

— Acordo sob forma de troca de cartas que prorroga a
adaptação do acordo entre a Comunidade Europeia e a
República da Hungria sobre o comércio de carnes de
carneiro, de borrego e de caprino

massacre em Timor Leste (B3-0294/94);

— Pons Grau, em nome do Grupo PSE, sobre o assas
sínio do cidadão europeu Carmelo Soria Espinosa (B3
0295/94);

— Acordo sob forma de troca de cartas que prorroga a
adaptação do acordo entre a Comunidade Europeia e a
República da Polónia sobre o comércio de carnes de
carneiro, de borrego e de caprino

— Pollack, em nome do Grupo PSE, sobre a situação
dos refugiados Jumma (B3-0296/94);
—

5. Debate sobre questões actuais (comunica
ção das propostas de resolução apresenta
das)
A Senhora Presidente comunica que recebeu, dos Depu
tados (ou grupos políticos) a seguir indicados, pedidos de
organização de um debate sobre questões actuais, urgen
tes e muito importantes , apresentados nos termos do n° 1
do artigo 472 do Regimento, para as propostas de resolu
ção seguintes :
— De Clercq, Defraigne e Bertens, em nome do Grupo
LDR, sobre a situação no Ruanda (B3-0284/94);
— Larive, Bertens, André-Léonard, em nome do Grupo
LDR, sobre o assassínio de crianças na Colômbia (B3

Cabezón Alonso e Verde i Aldeã, em nome do

Grupo PSE, sobre o anunciado encerramento da fábrica
japonesa Suzuki-Santana em Espanha (B3-0297/94);

— Woltjer, Cheysson e Simons, em nome do Grupo
PSE, sobre o massacre de Hebron e as ameaças ao
processo de paz entre Israel e a OLP (B3-0298/94);
— Arbeloa Muru , em nome do Grupo PSE, sobre
objectores de consciência ao serviço da paz (B 3 -0299/
94);

— de los Santos Lopez, Simeoni, Posada González,
Barrera i Costa, Vandemeulebroucke, Moretti , Speroni,
Melis, Blaney, Bj0rnvig, Canavarro, em nome do Grupo
ARC, sobre os problemas criados pelo anúncio do encer
ramento pela multinacional Suzuki da fábrica Santana em
Linares (B3-0301 /94);

0285/94);

— De Clercq, Bertens e Nordmann, em nome do Grupo
LDR, sobre a crise no Médio Oriente (B3-0286/94);

— Piquet, Miranda da Silva, Ephremidis, em nome do
Grupo CG , e Puerta, Castellina, Geraghty e Papayanna
kis, sobre o massacre de palestinianos em Hebron (B3
0302/94);

— Lord Inglewood, Patterson, Prag, Sir Fred Cather
wood, Kellett-Bowman, Sir Christopher Jackson, Moor
house, Seligman, Cassidy , Daly, Welsh, Mc MillanScott, Caroline Jackson, Howell, Peter Beazley , Anthony
Simpson , Mendez de Vigo, Merz, Sir Christopher Prout,
Turner, Newton Dunn , Jarzembowski, Malangré, sobre o
funcionamento da unidade Thorp em Sellafield (B3
0287/94);

— Sarlis, Saridakis, Hadjigeorgiou, Stavrou, Lagakos,
Zavvos, von Wogau, Lambrias, Pesmazoglou, Anastas
sopoulos, Pierros , em nome do Grupo PPE, sobre os
atentados aos Direitos do Homem constituídos por actos
de violência contra trabalhadores da companhia de trans
portes de Atenas (B3-0289/94);
-T— Arbeloa Muru, em nome do Grupo PSE, sobre a
segurança de um antigo ministro guineense (B3-0290/
94);

— Arbeloa Muru, em nome do Grupo PSE, sobre
eleições imparciais e justas (B3-0291 /94);
— Arbeloa Muru , em nome do Grupo PSE, sobre a
situação no Ruanda (B3-0292/94);

— Ribeiro, Ainardi e Ephremidis, em nome do Grupo
CG, sobre as violações dos Direitos do Homem em Timor
Leste (B3-0303/94);

— Alavanos, Wurtz, Ribeiro e Ephremidis, em nome
do Grupo CG, e Puerta, Castellina, Geraghty e Papayan
nakis sobre a detenção de parlamentares curdos na
Turquia (B3-0304/94);
— Lagakos e Pesmazoglou, em nome do Grupo PPE,
sobre a violação do Terceiro Acordo Humanitário de
Viena sob a égide das Nações Unidas, a favor da
preservação dos direitos humanos de cidadãos cipriotas
(B3-0305/94);

— Vandemeulebroucke, em nome do Grupo ARC ,
sobre as emissões de dioxina por instalações flamengas
de incineração de detritos (B3-0308/94);
— Vandemeulebroucke, Simeoni , Speroni, Bj0rnvig e
Moretti, em nome do Grupo ARC, sobre a detenção de
sete deputados curdos na Turquia (B3-0309/94);
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— Canavarro, Speroni, Moretti , Bj0rnvig e Vandemeu
lebroucke, em nome do Grupo ARC, sobre a divulgação
de um massacre em Timor-Leste (B3-03 10/94);

— Vandemeulebroucke, Canavarro, Speroni, Moretti e
Bj0rnvig, em nome do Grupo ARC, sobre o processo de
paz no Médio Oriente (B3-03 13/94);

— Vandemeulebroucke, em nome do Grupo ARC,
sobre a Semana Europeia a Favor da Tolerância e Contra
o Racismo (B3-03 15/94);
— Telkaemper, em nome do Grupo V, sobre as execu
ções extrajudiciais perpetradas por forças indonésias em
Timor Leste (B3-03 16/94);

— Bettini , Langer, Amendola, Mme Roth e Frémion,
em nome do Grupo V, sobre a concentração de meios de
comunicação social, especialmente aquando de campa
nhas eleitorais (B3-03 17/94);

— Staes, em nome do Grupo V, sobre o apoio a
manifestações em favor da democracia e da tolerância e
contra o racismo e a xenofobia (B3-03 18/94);

— Chabert, Bourlanges et Mme Oomen Ruijten, em
nome do Grupo PPE, sobre o reforço dos programas de
CE a favor da consolidação da democracia e dos Direitos
do Homem no Camboja (B3-0326/94);

— Seligman, Caroline Jackson, Oomen-Ruijten, New
ton Dunn, Welsh, Carvalho Cardoso, em nome do Grupo
PPE, sobre os efeitos desastrosos do comércio ilegal de
produtos tirados do rinoceronte (e do tigre) na China e na
Formosa (B3-0327/94);
—

Ruiz-Mateos e Perreau de Pinninck Domenech, em

nome do Grupo RDE, sobre o anunciado encerramento
da fábrica japonesa Suzuki-Santana em Linares, Espanha
(B3-0328/94);

— Langer, em nome do Grupo V, sobre a situação nos
Territórios Ocupados e o processo de paz no Médio
Oriente (B3-0329/94);

— Melandri e Roth, em nome do Grupo V, sobre a
detenção na Turquia de deputados curdos (B3-0330/94);
— Ernst de la Graete, Telkämper, Melandri e Archim
baud, em nome do Grupo V , sobre a situação dos direitos
humanos no Ruanda (B3-0331 /94);

— Staes e Lannoye, em nome do Grupo V, sobre a
lamentável qualidade do leite materno na Bélgica e nos
Países Baixos (B3-03 19/94);

— Blaney, Ewing e outros, em nome do Grupo ARC ,
sobre o reprocessamento na unidade Thorp em Sellafield
e a tecnologia AEA utilizada em Dounreay (B3-0320/
94);

— Ernst de la Graete, Archimbaud e Telkämper e
Melandri, em nome do Grupo V, sobre a situação no
Senegal (B3-0332/94);
— Barata Moura, em nome do Grupo CG e González

Álvarez, Puerta, Gutiérrez Diaz e Domingo Segarra,
sobre os problemas de segurança na central nuclear de
Zorita (Espanha) (B3-0333/94);

— Mendez de Vigo e Oomen-Ruijten, em nome do
Grupo PPE, sobre a condenação dos assassinos de Car
melo Soria Espinosa (B3-0321 /94);
— Anas Cañete, Navarro, Valverde López, FernándezAlbor, Robles Piquer, Sisó Cruellas, Llorca Vilaplana,
Mendez de Vigo, Oomen-Ruijten, sobre o anunciado
encerramento da fábrica japonesa Suzuki-Santana em
Espanha (B3-0322/94);

— Saridakis, Lagakos, Oomen Ruijten , em nome do
Grupo PPE, sobre a detenção de deputados curdos na
Turquia (B3-0334/94);
— Lannoye, Onesta, Staes, em nome do Grupo V, sobre
a condenação de manifestantes não violentos contra a
destruição da floresta na Colômbia Britânica, Canadá
(B3-0335/94);

— Penders, Cassanmagnago Cerretti, Chanterie, Coo
ney, Cushnahan, Froment-Meurice, Günther, Lagakos,
Marck, Mc Millan Scott, Pesmazoglou, Prag , Robles
Piquer e Oomen-Ruijten, em nome do Grupo PPE, sobre
o processo de paz no Médio Oriente após o massacre de
Hebron (B3-0323/94);

— Mantovani e Oomen Ruijten, em nome do Grupo
PPE, sobre a situação no Ruanda (B3-0340/94);

— de la Malène, Guermeur, Heider, Ukeiwé, Pompi
dou, Musso, Pasty, Lalor, Fitzgerald, Lataillade e Nia
nias, em nome do Grupo RDE, sobre o massacre de
palestinianos em Hebron (B3-0324/94);

— Martinez, Schodruch et Dillen, em nome do Grupo
DR, sobre as concentrações de meios de comunicação
social (B3-0342/94);

— Lenz e Oomen-Ruijten, em nome do Grupo PPE,
sobre a situação dos cristãos no Curdistão (B3-0341 /94);

— Bertens et Nordmann, em nome do Grupo LDR,
—

Lalor, Guermeur, Andrews, Heider, Ukeiwé , Pom

pidou, Musso, Pasty, Fitzgerald, de la Malène, Lataillade,
Nianias , em nome do Grupo RDE, sobre os assassínios e
actos de violência contra crianças colombianas abando
nadas (B3-0325/94);

sobre o atentado terrorista no Líbano (B3-0343/94);

— de Clercq, De Vries, Capucho e Nordmann, em
nome do Grupo LDR, sobre a declaração obrigatória da
religião nos bilhetes de identidade gregos (B 3-0344/94);
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—

Gawronski, De Vries e Nordmann, em nome do

Grupo LDR, sobre o controlo dos meios de comunicação
social nas democracias europeias aquando de eleições
(B3-0345/94);

— Ribeiro, Ephremidis , em nome do Grupo CG e

Gutiérrez Diaz, González Álvarez, Puerta e Domingo
Segarra, sobre o anunciado encerramento da fábrica de
automóveis Santana Motor ( Suzuki) em Linares (Espa
nha) (B3-0361 /94);

— Bertens, em nome do Grupo LDR, sobre as deten
ções no Senegal (B3-0346/94);

— Elmalan, Ribeiro e Ephremidis, em nome do Grupo

— Bertens, em nome do Grupo LDR, sobre a detenção

em Marrocos (B3-0363/94);

de membros da Grande Assembleia Nacional turca (B3
0347/94);

— Amaral e Capucho, em nome do Grupo LDR, sobre
a divulgação de um massacre em Timor-Leste (B3

CG e Puerta, González Álvarez, Castellina, Geraghty e

Papayannakis, sobre as violações dos direitos humanos

— Dinguirard, em nome do Grupo V, sobre a vaga de
detenções de sindicalistas em Marrocos (B3-0365/94);

0348/94);

— Dury e Schwartzenberg, em nome do Grupo PSE,
sobre a situação dos Direitos do Homem em Marrocos

— Graefe zu Bardingdorf, em nome do Grupo V, sobre
a proibição da exportação de gado e carne bovina
britânica devido ao risco de uma epidemia de BSE em

— Llorca Vilaplana, em nome do Grupo PPE, sobre o
respeito pelos direitos dos candidatos aquando das próxi
mas eleições na Colômbia (B3-0367/94);

homens e animais (B 3-0349/94);

— Telkämper, em nome do Grupo V , sobre a situação

dos refugiados Jumma do Bangladesh (índia) (B3-0350/

94);

— Ernst de la Graete, Telkämper, Roth, em nome do
Grupo V, sobre o assassínio de crianças na Colômbia
(B3-0351 /94);

— Chabert, Oomen Ruijten, em nome do Grupo PPE e
Cayet, sobre o Togo (B3-0352/94);
— Mantovani, Verhagen e Oomen-Ruijten, em nome
do Grupo PPE, sobre a situação no Burundi (B3-0353/
94);

— Cot, em nome do Grupo PSE, Piquet, em nome do
Grupo CG, sobre o assassínio de Yann Piat (B3-0354/

(B3-0366/94);

— Antony e Martinez, em nome do Grupo DR, sobre o
processo de paz no Médio Oriente (B3-0368/94);

— Lord Plumb, Woltjer, Capucho, Herman, Wynn, De
Vries, Arias Canete, Jensen, Ruiz-Giménez Aguilar,
Peijs , Jepsen, Price, Gil-Robles Gil-Delgado, Christop
her Jackson, Metten, David W. Martin, Ford, Van Outri

ve, Galle, Goedmakers, Harrison, Blaney, R0nn, Iversen,
Megahy, Maher, Bertens, Kofoed, Newton Dunn, Prag,
Patterson, Defraigne , sobre os novos edifícios suplemen
tares do Parlamento Europeu (B3-0369/94);

A Senhora Presidente comunica que, nos termos do
artigo 472 do Regimento, a presidência informará o
Parlamento, às 15H00, sobre a lista de assuntos a inscre

ver na ordem do dia do próximo debate sobre questões
actuais, urgentes e muito importantes , que terá lugar na
quinta-feira, 10 de Março de 1994, das 10H00 às 13H00.

94);

— le Chevallier, em nome do Grupo DR, sobre o
assassínio de um Deputado francês e o crescimento da
Mafia na Europa (B3-0355/94);
— Vanlerenberghe, em nome do Grupo PPE, sobre a
situação na Albânia (B3-0356/94);
— Papoutsis et Newens, em nome do Grupo PSE, sobre
a situação dos deputados turcos de origem curda (B3
0357/94);

— Piquet, Barata Moura, Ephremidis, em nome do
Grupo CG e González Alvarez, Castellina, Puerta,
Gutiérrez Diaz, sobre Direitos do Homem : a morte do

6. Decisão relativa a aplicação do processo de
urgência
Segue-se na ordem do dia a decisão relativa a três pedidos
de aplicação do processo de urgência.

— proposta de decisão do Parlamento Europeu e do
Conselho que estabelece um conjunto de orientações
respeitantes às redes transeuropeias no sector da energia
(COM(93)Oó85 — C3-0084/94 — 94/0(X)9(COD)) ***I

Intervenção do Deputado Desama, presidente da Comis
são da Energia, Investigação e Tecnologia.
O pedido de urgência é rejeitado.

(B3-0359/94);

— proposta de decisão do Conselho que determina um
conjunto de acções visando a criação de um contexto

— Barata Moura, Piquet, Ephremidis , em nome do

peias no sector da energia (COM(93)Oó85 — C3-0085/
94 — 94/00 10(SYN)) **I

Diaz, Puerta, Geraghty, Papayannakis, Valent, sobre
Direitos do Homem: detenção de candidatos às câmaras e
de dirigentes da União Patriótica da Colômbia (B3

Intervenção do Deputado Desama, presidente da Comis
são da Energia, Investigação e Tecnologia.

0360/94);

O pedido de urgência é rejeitado.

cidadão espanhol Manuel Ramón Puchol na Bolívia

Grupo CG e González Álvarez, Castellina, Gutiérrez

mais favorável ao desenvolvimento de redes transeuro
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— proposta de regulamento do Conselho relativo a
medidas específicas a favor dos produtores afectados
pela seca de 1992/ 1993 em Portugal (COM(93)0031 —
C3-0096/94) *

A Senhora Presidente comunica que a Comissão da
Agricultura examinou o pedido de aplicação do processo
de urgência e propôs a aplicação do processo sem
relatório a esta proposta.
Este ponto é portanto inscrito na ordem do dia de
sexta-feira .

8. Segurança rodoviária (debate)
O Deputado Visser apresenta o seu relatório, elaborado
em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo,
sobre a comunicação da Comissão ao Conselho sobre um
programa de acção em matéria de segurança rodoviária
(A3-0067/94).

Intervenções dos Deputados Valverde López, relator do
parecer da Comissão do Meio Ambiente, da Saúde
Pública e da Defesa do Consumidor, Brian Simpson , em
nome do Grupo PSE, Jarzembowski , em nome do Grupo

O prazo para a entrega de alterações é fixado para
quarta-feira, às 12H00.

PPE, Muscardini , Não-Inscritos, Cornelissen, do Sr.

7. Segurança marítima **I (debate)

O Senhor Presidente dá por encerrado o debate .

Segue-se na ordem do dia a discussão conjunta de três

Votação: Parte I , ponto 16, da acta de 1 1.03.1994.

Matutes , Membro da Comissão, Cornelissen, que dirige
uma pergunta à Comissão, à qual o Sr. Matutes responde.

relatórios, elaborados em nome da Comissão dos Trans

portes e do Turismo.

O Deputado Stewart apresenta o seu relatório sobre a
comunicação da Comissão relativa a «Uma Política
Comum de Segurança Marítima» (COM(93)0066 —
C3-0 122/93 ) (A3-0068/94).

O Deputado Lalor apresenta o seu relatório sobre a
proposta da Comissão ao Conselho de uma directiva
relativa às regras e normas comuns para as organizações
de vistoria e inspecção dos navios (COM(93)0218 —
C3-0220/93 ) (A3-0082/94).

O Deputado Sarlis apresenta o seu relatório sobre a
proposta da Comissão ao Conselho de uma directiva
relativa ao nível mínimo de formação nas profissões
marítimas (COM(93)0217 — C3-0233/93 ) (A3-0083/
94).

9. Acidentes e incidentes na aviação civil **I
(debate)
O Deputado Lalor apresenta o seu relatório, elaborado
em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo,
sobre a proposta da Comissão ao Conselho relativa a uma
directiva que estabelece os princípios fundamentais que
regem os inquéritos sobre os acidentes e os incidentes no
domínio da aviação civil (COM(93)0406 — C3-0322/93)
(A3-0071 /94).

Intervenções dos Deputados Sapena Granell , em nome
do Grupo PSE, Jarzembowski, em nome do Grupo PPE,
Speroni , em nome do Grupo ARC, Schodruch, em nome
do Grupo DR, Brian Simpson, Anastassopoulos e do Sr.
Matutes , Membro da Comissão .

Intervenções dos Deputados Langenhagen, relatora do
parecer da Comissão do Meio Ambiente, da Saúde
Pública e da Defesa do Consumidor, Visser, em nome do

Grupo PSE, Jarzembowski, em nome do Grupo PPE,
Amaral, em nome do Grupo LDR, van Dijk, presidente
da Comissão dos Transportes e do Turismo, que usa da
palavra igualmente em nome do Grupo V, Fitzgerald, em
nome do Grupo RDE, Ewing, em nome do Grupo ARC ,
Mayer, em nome do Grupo CG, van der Waal , Não
-Inscritos, Marques Mendes, relator do parecer da
Comissão dos Assuntos Sociais, do Emprego e do
Ambiente de Trabalho, Piecyk e Cornelissen .

PRESIDÊNCIA DE SIR JACK STEWART-CLARK,
Vice-Presidente

O Senhor Presidente dá por encerrado o debate .
Votação : Parte I, ponto 32, da acta de 09.03.1994.

10. Votos de boas-vindas

PRESIDÊNCIA DO SR. AVGERINOS ,
Vice-Presidente

Intervenções dos Deputados Bertens, Ephremidis, De

O Senhor Presidente dá as boas-vindas, em nome do

Parlamento Europeu, a uma delegação do Parlamento do
Sri Lanka, chefiada pelo seu Presidente, Sr. Mohammed,
que tomou assento na tribuna oficial .

Piccoli, Nicholson, e do Sr. Matutes, Membro da Comis
são .

O Senhor Presidente dá por encerrada a discussão con
junta.
Votação:
— relatório Stewart: Parte I, ponto 15 , da acta de
11.03.1994 .

— relatórios Lalor e Sarlis: Parte I, ponto 3 1 , da acta de
09.03.1994 .

11 . Politica pan-europeia de transportes (deba
te)
O Deputado Lüttge apresenta o seu relatório, elaborado
em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo,
sobre a adopção de novas medidas atinentes à prossecu
ção de uma política pan-europeia de transportes, na
sequência da Primeira Conferência Pan-Europeia sobre
Transportes (A3-0066/94).
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Intervenções dos Deputados Porrazzini , em nome do
Grupo PSE, Sarlis, em nome do Grupo PPE, Amaral, em
nome do Grupo LDR, van Dijk, presidente da Comissão
dos Transportes e do Turismo, que usa da palavra
igualmente em nome do Grupo V, Brian Simpson,
Anastassopoulos, Cornelissen, do Sr. Matutes, Membro
da Comissão, Cornelissen que dirige uma pergunta à
Comissão, à qual o Sr. Matutes responde, e Lüttge,
relator.

O Senhor Presidente dá por encerrado o debate .
Votação: Parte I, ponto 17 , da acta de 1 1.03.1994.

PRESIDÊNCIA DO SR. BARZANTI,
Vice-Presidente

14. Debate sobre questões actuais (lista dos
assuntos a inscrever)
O Senhor Presidente informa o Parlamento de que, nos
termos do n2 2 do artigo 472 do Regimento, foi estabele
cida a lista dos assuntos para o debate sobre questões
actuais , urgentes e muito importantes, que terá lugar na
quinta-feira.

Esta lista inclui 42 propostas de resolução assim distri
buídas :

12. Redes de transporte intracomunitárias (de
bate)
O Deputado Sapena Granell apresenta o seu relatório,
elaborado em nome da Comissão dos Transportes e do
Turismo, sobre a livre circulação nas redes de transporte
intracomunitárias (A3-00 17/94).
Intervenções dos Deputados Sarlis, em nome do Grupo
PPE, Wijsenbeek, em nome do Grupo LDR, Mendes
Bota, do Sr. Matutes, Membro da Comissão, e Wijsen
beek, sobre a resposta da Comissão (O Senhor Presidente
retira-lhe o uso da palavra).

I.

286/94
298/94
302/94
313/94
323/94
324/94
329/94
368/94

13. Negociações com a Confederação Helvetica
nos domínios dos transportes rodoviários e
aéreos (debate)
A Deputada van Dijk apresenta o seu relatório, elaborado
em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo,
sobre a abertura de negociações entre a Comunidade e a
Confederação Helvética nos dominíos do transporte
rodoviário e aéreo (A3-0 136/94).
Intervenções dos Deputados Porrazzini , em nome do
Grupo PSE, Muller, em nome do Grupo PPE, Wijsen
beek, em nome do Grupo LDR, Dinguirard, em nome do
Grupo V, Lüttge, e do Sr. Matutes, Membro da Comis

do
do
do
do
do
do
do
do

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

LDR
PSE
CG
ARC
PPE
RDE
V
DR

II . CONCENTRAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICA

ÇÃO SOCIAL

O Senhor Presidente dá por encerrado o debate .
Votação: Parte I, ponto 18, da acta de 1 1.03.1994.

PROCESSO DE PAZ NO MÉDIO ORIENTE

293/94
3 1 7/94
342/94
345/94

do
do
do
do

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

PSE
V
DR
LDR

III . ENCERRAMENTO DA EMPRESA SUZUKI EM
ESPANHA

297/94
301 /94
322/94
328/94
361 /94

do
do
do
do
do

Grupo PSE
Grupo ARC
Deputado Robles Piquer e outros
Grupo RDE
Grupo CG

IV . ACTOS DE VIOLÊNCIA CONTRA TRABALHADO
RES EM ATENAS

289/94 do Grupo PPE

são .

O Senhor Presidente dá por encerrado o debate.
Votação: Parte I, ponto 19, da acta de 1 1.03.1994.
(A sessão é suspensa as 11H25.)
(Das 1 2H30 às 1 3H00, o Parlamento reune-se em sessão

solene por ocasião da visita do Sr. Vaclav Havei , Presi
dente da República Checa.)
(A sessão é reiniciada às 15H00)

V.

DIREITOS DO HOMEM

Turquia
a) Detenção de parlamentares curdos na Turquia
304/94 do Grupo CG
309/94 do Grupo ARC
330/94 do Grupo V
334/94 do Grupo PPE
347/94 do Grupo LDR

357/94 do Grupo PSE
b) Situação dos cristãos na Turquia
341 /94 do Grupo PPE
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16. Sistemas de garantia de depósitos ***!!

Timor-Leste

294/94
303/94
310/94
316/94
348/94

do
do
do
do
do

Grupo PSE
Grupo CG
Grupo ARC
Grupo V
Grupo LDR

do
do
do
do

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

(debate)
A Deputada Vayssade apresenta a recomendação para
uma segunda leitura, elaborada em nome da Comissão
dos Assuntos Jurídicos e dos Direitos dos Cidadãos,

sobre a posição comum adoptada pelo Conselho com
vista à adopção de uma directiva do Parlamento Europeu
e do Conselho relativa aos sistemas de garantia de
depósitos (C3-0437/93 — COD 415 ) (A3-0088/94).

Ruanda

284/94
292/94
331 /94
340/94

LDR
PSE
V
PPE

Intervenções dos Deputados Bru Purón, em nome do
Grupo PSE, Janssen van Raay, em nome do Gupo PPE,
Lord Inglewood, do Sr. Vanni d'Archirafi, Membro da
Comissão, Vayssade , relatora, e Bru Purón, que dirigem
perguntas à Comissão, às quais o Sr. Vanni d'Archirafi
responde.

Colômbia

a) Crianças da rua
285/94 do Grupo LDR
325/94 do Grupo RDE
351 /94 do Grupo V

O Senhor Presidente dá o debate por encerrado.

Votação: Parte I, ponto 27 , da acta de 09.03.1994.

b) Processo eleitoral

360/94 do Grupo CG
367/94 do Grupo PPE

17. Supervisão prudencial ***I (debate)

Marrocos

Segue-se na ordem do dia o relatório do Deputado
Janssen van Raay, elaborado em nome da Comissão dos

363/94 do Grupo CG
365/94 do Grupo V
366/94 do Grupo PSE

Assuntos Jurídicos e dos Direitos dos Cidadãos, sobre a

Nos termos do n° 3 do artigo 472 do Regimento, o tempo
global de uso da palavra para este debate foi distribuído
como segue, salvo modificação da lista:
para um dos autores :
Deputados :

1 minuto
60 minutos no total

Nos termos do segundo parágrafo do n° 2 do artigo 472 do
Regimento, os eventuais recursos contra esta lista, que
deverão ser escritos e fundamentados e apresentados por
um grupo político ou um mínimo de 23 Deputados,
deverão ser entregues hoje, antes das 20H00, e a respe
ctiva votação terá lugar, sem debate, no início da sessão

proposta da Comissão de uma directiva do Parlamento
Europeu e do Conselho que altera as Directivas 77/
780/CEE e 89/646/CEE no domínio das instituições de
crédito, as Directivas 73/239/CEE e 92/49/CEE no domí

nio do seguro não vida, as Directivas 79/267/CEE e
92/96/CEE no domínio do seguro de vida e a Directiva
93/22/CEE no domínio das empresas de investimento,
com vista ao reforço da supervisão prudencial
(COM(93)0363 — C3-0296/93 e C3-0440/93 — COD
0468) (A3-0085/94).

Intervenção do Deputado Wijsenbeek, sobre o anexo I,
artigos 1° e 22 do Regimento, sobre as declarações de
interesse financeiro .

de amanhã.

O Deputado Janssen van Raay intervém, em primeiro
lugar, sobre a intervenção do Deputado Wijsenbeek, e
apresenta seguidamente o seu relatório.

15. Controlos fronteiriços efectuados por cer
tas companhias de aviação (debate)
O Deputado David W. Martin apresenta o seu relatório,
elaborado em nome da Comissão dos Assuntos Jurídicos

e dos Direitos dos Cidadãos, sobre a incompatibilidade
dos controlos de passaporte, efectuados por determinadas
companhias de aviação, com o artigo 72-A do Tratado CE

Intervenções dos Deputados David W. Martin, em nome
do Grupo PSE, Lord Inglewood, em nome do Grupo PPE,
e Bru Purón .

O Senhor Presidente dá o debate por encerrado.
Votação: Parte I, ponto 17 , da acta de 09.03.1994.

(A3-0081 /94).

Intervenções dos Deputados Van Outrive, em nome do
Grupo PSE, Lord Inglewood, em nome do Grupo PPE,
Fitzgerald, em nome do Grupo RDE, Dillen, em nome do
Grupo DR, White, Blak, do Sr. Vanni d ' Archirafi , Mem
bro da Comissão, David W. Martin, relator, Rogalla, que
dirigem perguntas à Comissão, às quais o Sr. Vanni
d'Archirafi responde .
O Senhor Presidente dá por encerrado o debate.
Votação : Parte I, ponto 20, da acta de 1 1.03.1994.

18. Protecção dos jovens no trabalho **II
(debate)
A Deputada R0nn apresenta a recomendação para uma
segunda leitura, elaborada em nome da Comissão dos
Assuntos Sociais, do Emprego e do Ambiente de Traba
lho, sobre a posição comum adoptada pelo Conselho com
vista à adopção de uma directiva relativa à protecção dos
jovens no trabalho (C3-0504/93 — 94/0383(SYN) (A3
0108/94).
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Intervenções dos Deputados Hughes, em nome do Grupo
PSE, Spencer, em nome do Grupo PPE, e Coelho, em
nome do Grupo LDR.

PRESIDÊNCIA DO SR. CAPUCHO,

O Senhor Presidente dá o debate por encerrado.
Votação: Parte I, ponto 24, da acta de 1 1.03.1994.

21 . Novas tecnologias biomédicas (debate)

Vice-Presidente

Intervenções dos Deputados Andrews, em nome do
Grupo RDE, Sandbæk, em nome do Grupo ARC , Elma
lan, em nome do Grupo CG, van Velzen, Pronk, Nianias,
Ribeiro, Pronk, para esclarecer o Deputado Nianias sobre
um ponto da sua intervenção, Chanterie^ Alavanos, do Sr.
Flynn, Membro da Comissão, van Velzen sobre a inter
venção do Sr. Flynn, e deste último, que lhe responde .

O Deputado Pompidou apresenta o seu relatório, elabora
do em nome da Comissão da Energia, Investigação e
Tecnologia, sobre os aspectos éticos das novas tecnolo
gias biomédicas e, nomeadamente, o diagnóstico pré
-natal (DPN) (A3-0057/94).

Intervenções dos Deputados Breyer, relator do parecer da
Comissão dos Direitos da Mulher, Goedmakers , em

O Senhor Presidente dá o debate por encerrado.

nome do Grupo PSE, Antony, em nome do Grupo DR,
Seligman, em nome do Grupo PPE, Grand (Não-Inscri

Votação: Parte I, ponto 29, da acta de 09.03.1994.

tos), van der Waal , e Casini .

19. Hidrocarbonetos

***II (debate)

A Deputada Larive apresenta a recomendação para uma
segunda leitura, elaborada em nome da Comissão da
Energia, Investigação e Tecnologia, sobre a posição
comum adoptada pelo Conselho com vista à adopção de
uma directiva do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa às condições de concessão e de exercício das
autorizações de prospecção, exploração e extracção de
hidrocarbonetos (C3-00 18/94 — 94/04 1 2(COD)) (A3

PRESIDÊNCIA DO SR. DAVID W. MARTIN,
Vice-Presidente

Intervenções dos Deputados Breyer, do Sr. Flynn, Mem
bro da Comissão, Goedmakers, que dirige uma pergunta
à Comissão, Antony e do Sr. Flynn .

0118/94).

O Senhor Presidente dá o debate por encerrado.

Intervenções dos Deputados Goedmakers, em nome do
Grupo PSE, Rovsing, em nome do Grupo PPE, e do Sr.

Votação : Parte I, após o ponto 24, da acta de 10.03.1994.

Matutes , Membro da Comissão .

O Senhor Presidente dá o debate por encerrado.

Votação: Parte I, ponto 28 , da acta de 09.03.1994.

20. Monopólio da exportação e importação de
energia (declaração com debate)
O Sr. Flynn, Membro da Comissão, faz uma declaração
sobre o monopólio da exportação e importação de energia
(gás e electricidade)
Intervenções dos Deputados Desama, presidente da
Comissão da Energia, Investigação e Tecnologia, que usa
da palavra igualmente em nome do Grupo PSE, Bettini ,
em nome do Grupo V, Lalor, em nome do Grupo RDE,
Samland, Pierros, do Sr. Flynn, e Desama.

22. Contribuição da CE para a conta «Segu
rança Nuclear» * (debate)
O Deputado Adam apresenta o seu relatório, elaborado
em nome da Comissão da Energia, Investigação e Tecno
logia, sobre a proposta da Comissão ao Conselho relativa
a uma decisão que conclui um acordo, sob a forma de
troca de cartas, com o Banco Europeu para a Reconstru
ção e o Desenvolvimento relativo à contribuição da
Comunidade Económica Europeia para a conta «Segu
rança Nuclear» (COM(93)0515 — C3-0482/93 ) (A3
0127/94).

Intervenções dos Deputados Seligman, em nome do
Grupo PPE, Bettini , em nome do Grupo V, e do Sr. Flynn,
Membro da Comissão .

*
*

*

O Senhor Presidente comunica que recebeu a proposta de
resolução a seguir indicada, apresentada nos termos do
n2 2 do art. 372 do Regimento pelo Deputado :

— Desama, em nome da Comissão da Energia, Investi
gação e Tecnologia, sobre o recurso apresentado pela
Comissão ao Tribunal de Justiça no que respeita aos
monopólios de importação e exportação de gás e electri
cidade (B3-0257/94).

O Senhor Presidente dá o debate por encerrado.
Votação : Parte I, ponto 21 , da acta de 1 1.03.1994.

23. Politicas estruturais (debate)
Segue-se na ordem do dia a discussão conjunta de dois
relatórios .
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O Deputado Raggio apresenta o seu relatório, elaborado
em nome da Comissão da Política Regional , do Ordena
mento Territorial e das Relações com o Poder Regional e
Local, sobre as actividades de informação e publicidade a
levar a efeito pelos Estados-membros relativamente às
intervenções dos fundos estruturais e do Instrumento
Financeiro de Orientação da Pesca (IFOP) (C3-0031 /94)
(A3-0096/94).

O Deputado Lo Giudice apresenta o seu relatório, elabo
rado em nome da Comissão do Controlo Orçamental ,
sobre a proposta da Comissão relativa a um regulamento
sobre as irregularidades e o reembolso das importâncias
pagas indevidamente no âmbito do financiamento das
políticas estruturais (C3-0030/94) (A3-0080/94).
Intervenções dos Deputados Karellis, em nome do Grupo
PSE, Lambrias, em nome do Grupo PPE, Maher, em
nome do Grupo LDR, Paisley (Não-Inscritos), David,
Cushnahan, Moretti, Cunha Oliveira, McCartin, Malone,
Goedmakers e do Sr. Millan, Membro da Comissão.

— Larive, em nome do Grupo LDR, sobre a situação da
mulher na União Europeia (B3-0261 /94);
— Tazdaït e Breyer, em nome do Grupo V, sobre a
situação da mulher na União Europeia (B3-0264/94);
— Vayssade, Van Hemeldonck, Catasta, Grõner,
Crawley, Napolitano, Dury e Dührkop Duhrkop, em
nome do Grupo PSE, sobre a situação da mulher na União
Europeia (B3-0265/94);
— Ribeiro, Elmalan e Ephremidis, em nome do Grupo
CG, sobre a situação da mulher na União Europeia
(B 3 -0267/94);

— Lehideux e Antony , em nome do Grupo DR, sobre a
situação das mulheres na Europa (B3-0271 /94);
— Crawley, Grõner, Pollack e Tongue, em nome do
Grupo PSE, sobre a situação das mulheres na União
Europeia (B3-0273/94) (retirada).
O Senhor Presidente dá o debate por encerrado.

PRESIDÊNCIA DO SR. VERDE I ALDEA,

Votação: Parte I, ponto 26, da acta de 10.03.1994.

Vice-Presidente

O Senhor Presidente dá o debate por encerrado.
Votação: Parte I, ponto 22, da acta de 1 1.03.1994 .

25. Estatuto do pessoal de enfermagem (deba
te)
As Deputadas Hermans e Lenz apresentam o seu relató
rio, elaborado em nome da Comissão dos Direitos da

24. Situação da mulher na União Europeia
(debate)
O Sr. Flynn, Membro da Comissão, faz uma declaração
sobre a situação da mulher na União Europeia, depois de
ter referido que hoje, 8 de Março, é o «Dia Internacional
da Mulher».

Mulher, sobre a valorização do estatuto do pessoal que
dispensa cuidados de enfermagem (A3-0 123/94)
Intervenção do Sr. Flynn, Membro da Comissão.
O Senhor Presidente dá o debate por encerrado.

Votação : Parte I, ponto 23 , da acta de 1 1.03.1994 .

Intervenções dos Deputados Geraghty , que lamenta que a
Comissão não tenha feito uma declaração sobre a conces
são de fundos estruturais à Irlanda durante a discussão

conjunta que acaba de terminar, e Crawley, presidente da
Comissão dos Direitos da Mulher, sobre esta intervenção.
Intervenções dos Deputados Vayssade, em nome do
Grupo PSE, Hermans, em nome do Grupo PPE, Larive,
em nome do Grupo LDR, Breyer, em nome do Grupo V ,
Domingo Segarra (Não-Inscritos), Crawley, Presidente
da Comissão dos Direitos da Mulher, Lulling e Lane.

O Senhor Presidente comunica que a ordem do dia da
sessão de amanhã está fixada como segue :
das 9H00 às 13H00, das 15H00 às 19H00 e das 20H45
às 24H00

— debate sobre questões actuais (recursos)

*
*

26. Ordem do dia da próxima sessão

*

O Senhor Presidente comunica que recebeu as propostas
de resolução a seguir indicadas , apresentadas nos termos
do n° 2 do art. 31- do Regimento pelos Deputados :
— Hermans , em nome do Grupo PPE, sobre a situação
da mulher na União Europeia (B3-0255/94);
— Killilea, em nome do Grupo RDE, sobre a situação
da mulher na União Europeia (B3-0258/94);

— discussão conjunta de quatro relatórios (von Wogau,
Van Velzen, Burón e Pimenta) sobre a política social
— discussão conjunta de seis relatórios (Balfe, Prag,
Penders, Poettering, Ford e Holzfuss) e de uma
pergunta oral ao Conselho, da Comissão dos Assun
tos Externos e da Segurança

— discussão conjunta de perguntas orais ao Conselho e
à Comissão sobre os bens duais
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11H00

17H00

— comunicações do Conselho e da Comissão sobre o
alargamento (seguidas de 30 minutos de perguntas)

— período de votação (dos textos decorrentes da aplica
ção dos processos de cooperação e co-decisão)

12H00

das 20H45 às 23H45

— período de votação (a excepção dos textos decorren
tes da aplicação dos processos de cooperação e
co-decisão)

— período de perguntas
das 23H45 às 24H00

— comunicação do seguimento dado aos pareceres do

15H00

Parlamento

— declarações do Conselho e da Comissão sobre a
Bósnia-Herzegovina e a FYROM

(A sessão é suspensa às J9H55.)

Enrico VINCI ,

Egon KLEPSCH,

Secretário-Geral

Presidente
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LISTA DE PRESENÇAS
8 de Março de 1994
Adam, Aglietta, Alavanos , Alber, Alexandre, Alvarez de Paz, Amaral, Amendola,
Anastassopoulos, André-Léonard, Andrews, Antony, Apolinário, Arbeloa Muru, Archimbaud,
Arias Cañete, Avgerinos, Balfe, Bandrés Molet, Banotti , Barata Moura, Barón Crespo, Barrera i
Costa, Barton, Barzanti , Christopher J.P. Beazley, Peter Beazley, Beirôco, Belo, Benoit,
Bernard-Reymond, Bertens, Bethell, Bettini, Beumer, Bj0rnvig, Blak, Blaney , Blot, Bõge, Bofill
Abeilhe, Boissière, Bonde, Bonetti , Bontempi, Borgo, Bourlanges, Bowe, Brand, Braun-Moser,
de Brémond d'Ars, Breyer, Van den Brink, Brok, Bru Purón, Buchan, Buron, Cabezón Alonso,
Cayet, Calvo Ortega, de la Cámara Martinez, Canavarro, Cano Pinto, Capucho, Cariglia, Carniti ,
Carvalho Cardoso, Casini , Cassanmagnago Cerretti , Cassidy , Castellina, Catasta, Catherwood,
Caudron, Ceyrac, Chabert, Chanterie, Chesa, Cheysson, Chiabrando, Frode N0r Christensen, Ib
Christensen, Christiansen, Coates, Coelho, Coimbra Martins, Colino Salamanca, Collins, Colom

i Naval, Contu, Cooney, Coppo Gavazzi, Cot, Cramon Daiber, Crampton, Crawley, Cunha
Oliveira, Cushnahan, Dalsass, Daly , David, Debatisse, De Clercq, Defraigne, De Giovanni,
Delcroix, Delorozoy, De Piccoli, Deprez, Desama, Dessylas, De Vries, Dido', Diez de Rivera
Icaza, Van Dijk, Dillen, Dinguirard, Domingo Segarra, Donnelly, Duarté Cendán, Duverger,
Elles, Elliott, Elmalan, Ephremidis, Ernst de la Graete, Escudero, Estgen, Ewing, Falconer,
Fantini, Fantuzzi , Fayot, Ferrara, Ferrer, Fitzgerald, Fitzsimons, Fontaine, Ford, Forlani , Forte,
Fourçans , Frémion, Friedrich, Frimat, Froment-Meurice, Fuchs, Funk, Gaibisso, Galland, Galle,
Gallenzi, Garcia, García Amigo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gawronski, Geraghty, Gil-Robles

Gil-Delgado, Goedmakers, Görlach, González Álvarez, Graefe zu Baringdorf, Green, Grund,

Guermeur, Guidolin, Giinther, Guillaume, Gutierrez Diaz, Habsburg, Hadjigeorgiou , Haller von
Hallerstein, Happart, Harrison, Heider, Herman, Hermans, Hervé, Herzog, Hoff, Holzfuss,
Hoon, Hoppenstedt, Hory, Howell , Hughes, Hume, Imbeni, Inglewood, Iodice, Iversen, Caroline
F. Jackson, Christopher M. Jackson, Janssen van Raay , Jarzembowski, Jensen, Jepsen, Junker,
Karellis, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Heinz Fritz Kohler, Klaus-Peter Kohler,
Kofoed, Kostopoulos, Kuhn, Lacaze, Lafuente Lopez, Lagakos, Lagorio, Lalor, Lamanna,
Lambrias, Landa Mendibe, Lane, Langenhagen, Langer, Langes , Lannoye, Larive, Laroni ,
Lauga, Le Chevallier, Lemmer, Lenz, Linkohr, Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lomas, Lucas
Pires, Lüttge, Lulling, Luster, McCartin, McCubbin, Mclntosh, McMahon, Magnani Noya,
Maher, Maibaum, Malangré, de la Malène, Malone, Mantovani , Marinho, David D. Martin,
Martinez, Mazzone, Medina Ortega, Megahy, Megret, Melchior, Mendes Bota, Mendez de
Vigo, Menrad, Merz, Metten, Mihr, Miranda da Silva, Moorhouse, Morán Lopez, Moretti,
Morris, Mottola, Muller, Muntingh, Muscardini, Musso, Napoletano, Navarro, Neubauer,
Newens, Newman, Newton Dunn, Nianias, Nicholson, Nielsen, Nordmann, Oddy , Onesta,
Onur, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Paisley, Papayannakis, Papoutsis, Partsch, Pasty,
Patterson, Peijs, Penders , Perreau de Pinninck Domenech, Pery, Pesmazoglou, Peter, Peters,
Piecyk, Piermont, Pierros , Pimenta, Pinton, Piquet, Ferruccio Pisoni, Nino Pisoni, Plumb,
Poettering, Pollack, Pomés Ruiz, Pompidou, Pons Grau, Porrazzini , Porto, Posada González,
Prag, Price, Pronk, Prout, Pucci, Puerta, Punset i Casals, Van Putten, Querbes, Raffarin, Raffin,
Raftopoulos, Raggio, Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Rauti, Rawlings, Read, Reding, Regge,
Reymann, Ribeiro, Rinsche, Robles Piquer, R0nn, Rogalla, Romera i Alcàzar, Rosmini, Roth,
Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roumeliotis, Rovsing, Ruiz-Giménez Aguilar, Sainjon,
Sakellanou, Salisch, Samland, Sandbæk, Santos, Santos Lopez, Sanz Fernandez, Sapena
Granell, Saridakis, Sarlis, Sboarina, Schiedermeier, Schlechter, Schlee, Schleicher, Schmid,

Schmidbauer, Schodruch, Schönhuber, Schwartzenberg, Seal, Seligman, Sierra Bardají,
Simeoni, Anthony M.H. Simpson, Brian Simpson, Sisó Cruellas, Alex Smith, Sonneveld,
Soulier, Spencer, Speroni , Staes, Stamoulis, Stavrou, Stevens, Stewart, Stewart-Clark, Suárez
González, Tauran, Tazdaït, Telkämper, Theato, Thyssen, Tindemans, Titley , Tomlinson,
Tongue, Topmann, Torres Couto, Trautmann, Trivelli , Tsimas , Turner, Ukeiwé, Valverde
Lopez, Van Hemeldonck, Vanlerenberghe, Van Outrive, Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi , Van
Velzen, Verbeek, Verde i Aldeã, Verhagen, Vertemati, Verwaerde, Visentini, Visser,
Vittinghoff, Vohrer, von der Vring, Van der Waal, von Wechmar, Welsh, Wettig, White,
Wijsenbeek, Wilson, von Wogau, Woltjer, Wurth-Polfer, Wurtz, Wynn.
Observadores da antiga RDA
Berend, Glase, Göpel, Hagemann, Kaufmann, Kertscher, Klein, Kosler, Meisel, Richter,
Schroder, Stockmann, Thietz, Tillich.
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ACTA DA SESSÃO DE QUARTA-FEIRA, 9 DE MARÇO DE 1994
(94/C 91 /03 )

PARTE I

Desenrolar da sessão

PRESIDÊNCIA DO SR. KLEPSCH,
Presidente

—

Chiabrando, F. Pisoni, sobre o reconhecimento da

profissão de guia alpino (B3-0025/94)
enviada

fundo : JURI

(A sessão tem inicio às 9H00.)

parecer: JUVE

1. Aprovação da acta

— Seligman, Cassidy , Sir Fred Catherwood, Habsburg,
Hervé, Jepsen, Lacaze, Lannoye, de la Malène, Newton
Dunn, Oddy, Sir James Scott-Hopkins, A. Smith, Tinde
mans, Welsh, sobre 1995 — Ano Europeu da Memória e
Reconciliação (B3-0026/94)

A acta da sessão anterior é aprovada.

enviada
fundo : LIBE

*

*

*

O Senhor Presidente comunica que, estando a ordem do
dia da presente sessão particularmente carregada, os
tempos de uso da palavra deverão ser rigorosamente
respeitados .

parecer: ASOC

— Newman, Balfe, Bowe, Crampton, Hindley, Hug
hes, McGowan, McMahon, Newens, Oddy, White, sobre
a celebração de cinquenta anos de paz (B3-0027/94)
enviada

fundo : LIBE

parecer: ASOC

2. Entrega de documentos
O Senhor Presidente informa que recebeu as seguintes
propostas de resolução, apresentadas nos termos do
artigo 452 do Regimento, pelos Deputados :

— Staes, sobre o assassínio de crianças da rua na
América Latina (B3-0028/94)
enviada

fundo : POLI

parecer: RELA

*— Lafuente Lopez, sobre a legislação comunitária em
matéria de avaliações imobiliárias (B3-0021 /94)
enviada
fundo : JURI

— Fernández-Albor, sobre a criação da Academia
Europeia das Ciências (B3-0022/94)
enviada
fundo : JUVE

parecer: ENER
—

Collins , Amendola, Schleicher, sobre os estudos

realizados pela DG XI (Ambiente, Segurança Nuclear e
Protecção Civil) e DG V (Direcção E: Saúde, Segurança
e Saúde Pública), bem como pelo Serviço de Defesa do
Consumidor, relativos aos orçamentos de 1990 e 1991
(B3-0023/94)

— Van Outrive, sobre o direito de associação dos
indivíduos que prestam serviço militar (B3-0029/94)
enviada
fundo : LIBE

— Ephremidis, sobre a reconversão profissional dos
despachantes alfandegários gregos (B3-0030/94)
enviada
fundo : ECON

parecer: ORÇM, PREG

— Moretti, sobre o ensino da estenografia (B3-0031 /
94)
enviada

fundo : JUVE

enviada

fundo : AMBI

—

— Le Pen, Tauran, Schodruch e Dillen, em nome do

do Grupo PPE, sobre o direito de voto dos imigrantes no
país de residência e em listas eleitorais do mesmo

Grupo DR, sobre a segurança do transporte rodoviário na
Europa (B3-0024/94)
enviada
fundo : TRAN

Ferruccio Pisoni , Guidolin e Mantovani, em nome

(B3-0Q32/94)
enviada
fundo : INST

parecer: JUVE

28 . 3 . 94

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N° C 91 /31

Quarta-feira, 9 de Março de 1994

— Lucas Pires, sobre a acção da Comunidade em
matéria de investigação de fenómenos sísmicos e preven
ção de catástrofes deles decorrentes (B3-0033/94)
enviada
fundo : ENER

parecer: AMBI
— Fernández-Albor, sobre a criação de sociedades
financeiras que fomentem o investimento e a criação de
emprego (B3-0034/94)
enviada
fundo : JURI

parecer: ASOC, ECON

3. Debate sobre questões actuais (recursos)
O Senhor Presidente comunica que recebeu, nos termos
do segundo parágrafo do n2 2 do artigo 472 do Regimento,
os seguintes recursos escritos e fundamentados relativos
à lista dos assuntos inscritos para o próximo debate sobre
questões actuais, urgentes e muito importantes :

Lord Plumb retirou o recurso que introduziu juntamente
com mais 25 Deputados, que visa substituir o ponto IV
por um novo ponto entitulado «Novos edifícios suple
mentares do Parlamento Europeu», que inclui a proposta
de resolução B3-0369/94.
PONTO II «CONCENTRAÇÃO NOS MEIOS DE

COMUNICAÇÃO SOCIAL»

— Dury, sobre o pedido de uma cláusula de salvaguar
da para o papel e a pasta de papel (B3-0035/94)
enviada
fundo : RELA

— recurso do Grupo PPE que visa substituir este ponto

por um novo ponto intitulado «Turquia» que inclui as

parecer: ECON

propostas de resolução B3-0304/94 do Grupo CG, B3
0309/94 do Grupo ARC, B3-0330/94 do Grupo V,
B3-0334/94 do Grupo PPE, B3-0347/94 do Grupo LDR,
B3-0357/94 do Grupo PSE e B3-0341 /94 do Grupo PPE.

— Mcintosh, sobre Mustafa Khalifa (B3-0036/94)

Por VN (V), o recurso é aprovado

enviada
fundo: POLI

— Muscardini , sobre a situação de catástrofe no Norte

votantes :

285

a favor:
contra:

172
1 12

abstenções :

1

da Itália (B3-0037/94)
enviada
fundo : PREG

parecer: ORÇM
— Staes, sobre a péssima qualidade do leite materno na
Bélgica e nos Países Baixos (B 3-003 8/94)

PONTO IV «ACTOS VIOLENTOS CONTRA TRABA
LHADORES EM ATENAS»

— recurso do Grupo DR que visa substituir este ponto
por um novo ponto intitulado «Assassinato de um Depu
tado francês e desenvolvimento da mafia na Europa», que
inclui as propostas de resolução B3-0355/94 do Grupo
DR e B3-0354/94 dos grupos PSE e CG

enviada

fundo : AMBI

parecer: AGRI
— Staes, sobre a utilização das línguas minoritárias nas
Instituições Europeias (B3-0039/94)
enviada
fundo : REGI

— Dury, sobre as eleições presidenciais na Republica
da Guiné (B3-0040/94)
enviada
fundo : DESE

Por VN (PPE), o recurso é rejeitado
votantes :

294

a favor:
contra:

9
283

abstenções :

— recurso do Grupo ARC que visa substituir este ponto
por um novo ponto intitulado «Catástrofes ecológicas
provocadas pelo Homem», que inclui a proposta de
resolução B3-0320/94 do Grupo ARC .

Por VN (PPE), o recurso é rejeitado
votantes :

298

a favor:
contra:

49
247

abstenções :
— Siso Cruellas, sobre o traçado proposto pelo Minis
tério das Obras Públicas, Transportes e Meio Ambiente
espanhol para a via rápida da Nacional N-II, de Madrid a
França, troço Cervera-Igualada (B3-0235/94)
enviada
fundo : TRAN

parecer: AMBI, PREG

2

2

PONTO V «DIREITOS DO HOMEM»

— recurso do Grupo PPE que visa substituir o ponto
«Timor-Leste» pelo ponto «Senegal», que inclui as
propostas de resolução B3-0332/94 do Grupo V e B3
0346/94 do Grupo LDR
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Por VN (PPE), o recurso é rejeitado
votantes :

302

a favor:
contra:

42
1 89

abstenções :

71

— recurso do Grupo PPE que visa substituir o ponto
«Marrocos» pelo ponto «Camboja», que inclui a proposta
de resolução B3-0326/94 do Grupo PPE
Por VN (PPE), o recurso e aprovado
votantes :

301

a favor:
contra :

170
1 29

abstenções :

2

— recurso do Grupo PPE que visa inserir neste ponto
um novo subponto intitulado «Togo», que inclui a pro
posta de resolução B3-0352/94 do Grupo PPE
Por VN (PPE), o recurso é aprovado
votantes :

311

a favor:
contra :

1 86
117

abstenções :

8

4. Livro Branco — Emprego — Politica social
— Custos reais do «não-ambiente» (debate)
Segue-se na ordem do dia a discussão conjunta de quatro
relatórios .

O Deputado von Wogau apresenta o seu relatório, elabo

— recurso do Grupo PPE que visa inserir um novo
ponto intitulado «Burundi », que inclui a proposta de
resolução B3-0353/94 do Grupo PPE
Por VN (PPE), o recurso é aprovado
votantes :

301

a favor:
contra:

177
117

abstenções :

7

— recurso do Grupo LDR que visa inserir neste ponto
um novo subponto intitulado «Detenções no Senegal»,
que inclui as propostas de resolução B3-0332/94 do
Grupo V e B3-0346/94 do Grupo LDR

rado em nome da Comissão dos Assuntos Económicos e

Monetários e da Política Industrial , sobre o Livro Branco

da Comissão das Comunidades Europeias : crescimento,
competitividade, emprego, de 5 de Dezembro de 1993
(COM(93)0700 — C3-0509/93 ) (A3-0 122/94).

PRESIDÊNCIA DA SR2. FONTAINE,
Vice-Presidente

O Deputado Van Velzen apresenta o seu relatório,
elaborado em nome da Comissão dos Assuntos Sociais,

do Emprego e do Ambiente de Trabalho, sobre o empre
go na Europa — Comunicação da Comissão referente ao
quadro comunitário para o emprego (COM(93)0238 —
C3-0231 /93 ) — Livro Branco da Comissão «Crescimen

Por VN (LDR), o recurso e aprovado
votantes :

288

a favor:
contra:

191
93

abstenções :

4

— recurso do Grupo V que visa insenr neste ponto um
novo subponto intitulado «Condenação de manifestantes
não violentos contra a destruição das florestas na Colôm
bia britânica no Canadá», que inclui a proposta de
resolução B3-0335/94 do Grupo V

to, competitividade e emprego» — Os desafios e as pistas
para entrar no século XXI (A3-0079/94).
A Deputada Burón apresenta o seu relatório, elaborado
em nome da Comissão dos Assuntos Sociais , do Empre
go e do Ambiente de Trabalho, sobre as consequências do
processo de estabelecimento da UEM para a política
social (A3-0 134/94).

O Deputado Pimenta apresenta o seu relatório, elaborado
em nome da Comissão do Meio Ambiente, da Saúde
Pública e da Defesa do Consumidor, sobre a necessidade

da avaliação dos custos reais para a Comunidade do «não
ambiente» (A3-01 12/94).

Por VN (PPE), o recurso é rejeitado
votantes :

305

a favor:
contra:

53
245

abstenções :

7

Intervenções dos Deputados Linkohr, relator do parecer
da Comissão da Energia, Investigação e Tecnologia,
Delorozoy, relator do parecer da Comissão dos Assuntos
Económicos e Monetários e da Política Industrial , Van

Velzen, Vohrer, relator do parecer da Comissão do Meio
Ambiente, da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor,

— recurso dos grupos V e PSE que visa insenr neste
ponto um novo subponto intitulado «Situação dos refu
giados de Jumma do Bangladesh», que inclui as propos
tas de resolução B3-0350/94 do Grupo V e B3-0296/94
do Grupo PSE

Cayet, relatora do parecer da Comissão da Política
Regional , do Ordenamento Territorial e das Relações
com o Poder Regional e Local, Patterson, relator do
parecer da Comissão dos Assuntos Económicos e Mone
tários e da Política Industrial do relatório Burón,

Oomen-Ruijten, relatora do parecer da Comissão do
Meio Ambiente , da Saúde Pública e da Defesa do

Por VN (PPE), o recurso é aprovado
votantes :

305

a favor:
contra :

265
36

abstenções :

4

Consumidor, Domingo Segarra, relatora do parecer da
Comissão dos Direitos da Mulher, do Sr. Christophersen,
Vice-Presidente da Comissão, Dido', em nome do Grupo
PSE, Brok, em nome do Grupo PPE, e Ernst de la Graete,
em nome do Grupo V.
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PRESIDÊNCIA DO SR. ANASTASSOPOULOS ,
Vice-Presidente

Intervenções dos Deputados Blaney, em nome do Grupo
ARC, Megret, em nome do Grupo DR, Herzog, em nome
do Grupo CG, Rauti (Não-Inscritos), do Sr. Flynn,
Membro da Comissão, Donnelly, Deprez, Cramon Dai
ber, Barrera i Costa, Paisley, Cabezón Alonso, Ferruccio

7. Fundações (votação)
Relatório Coimbra Martins — A3-04 19/93

(Esta votação foi adiada em 8 de Fevereiro de 1994 (Cf.
acta dessa data (Parte I, ponto 15 ))

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

Pisoni, Landa Mendibe, Díez de Rivera, Sisó Cruellas,

Alterações aprovadas: 2, 3 , 4, 5 , 6, 7, 8 , 9, 10, 11 , 12, 13 ,

Randzio-Plath, Schiedermeier, Caudron, Fourçan , Gui
dolin, Reding, Thyssen, Pierros, Seligman e Spencer.

14 e 15

Alterações retiradas : 1 , 16 a 19
O Senhor Presidente dá por encerrado o debate .

Votação: (A3-01 12/94) Parte I, ponto 34, desta data

(A3-0079/94 e A3-0 134/94) Parte I, ponto 22, da acta de

As diferentes partes do texto foram sendo aprovadas
sucessivamente, à excepção do n° 19, que foi rejeitado.
Intervenção do Deputado:

10.03.1994

— Frémion, antes da votação da alteração 4, para
solicitar que seja considerada como adenda, o que o
relator declarou não poder aceitar.
5.

Votos de boas-vindas

Declarações de voto:
O Senhor Presidente dá as boas-vindas, em nome do

Parlamento Europeu, a uma delegação do Parlamento
búlgaro, que tomou assento na tribuna oficial .

— orais : Deputados Frémion, em nome do Grupo V ,
Rawlings e Bettini .
— escritas: Deputado Cunha Oliveira.
O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 1 ).

6. Conclusões das negociações sobre o alarga
mento da União Europeia (comunicação)
Os Senhores Papoulias, Presidente em exercício do
Conselho, e Van den Broek, membro da Comissão,

fazem uma comunicação sobre as conclusões das nego
ciações sobre o alargamento da União Europeia.

Intervenções para formularem perguntas dos Deputados
Barón Crespo, presidente da Comissão dos Assuntos
Externos e da Segurança, Titley, em nome do Grupo PSE,
Herman, em nome do Grupo PPE, De Clercq, presidente
da Comissão REX, em nome do Grupo LDR, Boissière,
em nome do Grupo V, de la Malène, em nome do Grupo
RDE, Miranda da Silva, em nome do Grupo CG, Cheys
son, Galland, Bourlanges, presidente da Comissão do
Controlo Orçamental, Robles Piquer, Jepsen, Metten, do
Sr. Papoulias, que responde às perguntas, De Clercq,
Barón Crespo, Bofill Abeilhe e Titley, que dirige mais
perguntas ao Conselho e à Comissão, van den Broek e
Papoulias, que respondem a estas perguntas.

8. Ordem do dia

O Senhor Presidente comunica que o Conselho informou
de que será igualmente abordada, na sua declaração
prevista para as 15H00, a questão da situação no Médio
Oriente .

9. Transporte aéreo na Europa (votação)
Propostas de resolução B3-0252, 0260 e 0269/94
(Debate : Parte I, ponto 23 , da acta de 1 1.2.1994)
PROPOSTAS DE RESOLUÇÃO B3-0252 e 0260/94:

— proposta de resolução comum apresentada pelos
Deputados :
Brian Simpson, em nome do Grupo PSE,
Lalor, em nome do Grupo RDE,
que visa substituir estas propostas de resolução por um
novo texto :

PRESIDÊNCIA DO SR. ESTGEN,

As diferentes partes do texto foram sendo aprovadas
sucessivamente, exceptuando os n°s 1 , 9, 10, 12 e 14,
votados em bloco por VE a pedido do Grupo PPE.

Vice-Presidente

Declarações de voto:

PERÍODO DE VOTAÇÃO

— orais: Deputado Geraghty
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Por VN (PSE), o Parlamento aprova a resolução comum
votantes :

319

a favor:
contra:

172
146

abstenções :

1

(Parte II, ponto 2).

(A proposta de resolução B3-0269/94 caducou).

10. Conselho Europeu de Empresa (votação)
Propostas de resolução B3-0253 , 0256, 0268 e 0272/
94

(A proposta de resolução B3-0251 /94 foi anulada).

(Debate: Parte I, ponto 24, da acta de 1 1.2.1994)
PROPOSTAS DE RESOLUÇÃO B 3-025 3 , 0256, 0268 e
0272/94 :

— proposta de resolução comum apresentada pelos
Deputados :
Buron, em nome do Grupo PSE,
Brok, em nome do Grupo PPE,
von Alemann, em nome do Grupo LDR,
Cramon Daiber, em nome do Grupo V,
Ribeiro, em nome do Grupo CG
que visa substituir estas propostas de resolução por um
novo texto :

Alteração aprovada: 1 (modificada oralmente) (O Parla
mento concordou com a submissão à votação desta
alteração oral).
Alteração rejeitada: 2 (VE)

12. Politica vitivinícola (votação)
Relatório Sierra Bardají — A3-0070/94
PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

Intervenção do Deputado Martinez, em nome do Grupo
DR, que, nos termos do artigo 1292 do Regimento,
solicita o novo envio do relatório à comissão.

O Senhor Presidente responde que, nos termos do n2 1 do
citado artigo, na fase actual do processo, este pedido
apenas poderá ser tomado em consideração antes da
votação final .
Alteração aprovada : 9 por VE

Alterações rejeitadas: 1 1 por VN, 12 por VN, 13 por VN,
2,14 por VN, 15 por VN, 1 , 3 por partes ( 1 - parte por VE),
16 por VN, 17 por VN, 4, 18 por VN, 19, 20, 5 por VE, 6
por VE, 10, 21 por VN, 7 por VE, 8 por VE e 22 por VN

As diferentes partes do texto foram sendo aprovadas
sucessivamente (o n2 5 por votação em separado (RDE)).
Votações por partes:

Alteração 3 (DR)
lã parte : ate «equilíbrio do mercado»
2ã parte : restante texto
N2 16 (DR)

lã parte : ate «produções de elevados rendimentos»:
aprovada
2- parte : restante texto: aprovada por VE
Resultados das votações nominais:

Alteração oral a alteração 1 (PSE): «considerando que ...
os direitos dos trabalhadores ainda não beneficiaram do

Alteração 1 1 (DR)
votantes :

mesmo impulso...».

a favor:

As diferentes partes do texto foram sendo aprovadas

contra :

sucessivamente .

abstenções :

Por VN (PSE), o Parlamento aprova a resolução comum

326
27
283
16

Alteração 12 (DR)

votantes :

328

votantes :

321

a favor:
contra:

310
15

a favor:

27
281
13

abstenções :

3

(Parte II, ponto 3 ).

11. Pedido de levantamento da imunidade par
lamentar do Deputado Stamoulis (votação)
Relatório Gil-Robles Gil-Delgado — A3-001 21 /94

contra :

abstenções :
Alteração 13 (DR)
votantes :

320

a favor:

13
306

contra :

abstenções :
Alteração 14 (DR)
votantes :

PROPOSTA DE DECISÃO

a favor:
contra :

O Parlamento aprova a decisão (Parte II, ponto 4).

1

abstenções:

320
13

304
3
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Por VN (PPE, DR), o Parlamento aprova a resolução

Alteração 15 (DR)
votantes :
a favor:
contra:

abstenções :

319
19
289

11

votantes :

320

a favor:
contra:

165
142

abstenções :

13

(Parte II, ponto 5 ).

Alteração 16 (DR)
votantes :
a favor:
contra:

abstenções :

326
12
301

abstenções:

PRESIDÊNCIA DA SRA. MAGNANI NOYA,
322
17
292

13

Alteração 18 (DR)
votantes :

316

a favor:
contra:

15
287

abstenções :

(A sessão, suspensa às 13H00, é reiniciada às 15H00.)

13

Alteração 17 (DR)
votantes :
a favor:
contra:

FIM DO PERÍODO DE VOTAÇÃO

14

Vice-Presidente

13. Ordem do dia

A fim de permitir que o Parlamento se pronuncie sobre o
alargamento da União Europeia, a Senhora Presidente
propõe ao Parlamento que se inscreva na ordem do dia de
amanhã, às 15H00, uma breve declaração da Comissão
sobre este assunto .

O Parlamento manifesta a sua concordância com esta

proposta.

Alteração 21 (DR)
votantes :
a favor:
contra:

abstenções :

322
10
298

14

Alteração 22 (DR)
votantes :

301

a favor:
contra:

19
278

abstenções :

4

Prazos de apresentação :
— propostas de resolução: quarta-feira, às 18H00
— alterações e propostas de resolução comum : quinta
-feira, às 1 1H00.

14. Bósnia — Macedónia (declarações com
debate)
Seguem-se na ordem do dia as declarações do Conselho e
da Comissão sobre a Bósnia e o embargo contra a
Macedónia.

O Senhor Presidente submete a Assembleia o pedido de
novo envio à comissão apresentado pelo Grupo DR no
início da votação:
Por VN (DR), o Parlamento rejeita o pedido
votantes :

329

a favor:
contra:

79
238

abstenções :

12

Declarações de voto:

— orais : Deputados Martinez, em nome do Grupo DR,
Rothley, Dessylas, Vázquez Fouz, Navarro e Funk.

Intervenção do Deputado Sierra Bardají, relator.
— escritas : Deputados Apolinário, em nome do Grupo
PSE, Chesa, Schleicher, Morris , Daly, Reding, Saridakis
e Garcia.

Intervenções dos Deputados Woltjer, que solicita a sus
pensão da sessão enquanto se aguarda a chegada do
Presidente em exercício do Conselho, e Alavanos, para
apoiar a intervenção precedente (A Senhora Presidente
faz seu este pedido e suspende a sessão).
(A sessão, suspensa às 15h05, é reiniciada às 15h08.)

O Sr. Papoulias, Presidente em exercício do Conselho,
faz uma declaração sobre a Bósnia, bem como, na sua
qualidade de Ministro dos Negócios Estrangeiros da
Grécia, sobre o embargo contra a Macedónia.
O Sr. Van den Broek, Membro da Comissão, faz uma
declaração sobre os mesmos assuntos.

Intervenções dos Deputados Woltjer, em nome do Grupo
PSE, Oostlander, em nome do Grupo PPE, Bertens, em
nome do Grupo LDR, Langer, em nome do Grupo V,
Nianias, em nome do Grupo RDE, Ephremidis, em nome
do Grupo CG, Papoutsis, Pack, Alavanos, Pesmazoglou,
Papoulias, que responde às perguntas que foram coloca
das durante o debate, e seguidamente faz uma comunica
ção sobre a viagem que efectuou, na companhia do Sr.
Van den Broek, ao Médio Oriente , e sobre os contactos
que teve .
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PRESIDÊNCIA DO SR . CRAVINHO,
Vice-Presidente

— Ephremidis , em nome do Grupo CG, sobre a ex
-república jugoslava da Macedónia (B3-0364/94)
*

*
*

*

*

*

O Senhor Presidente comunica que recebeu, nos termos
do n2 2 do artigo 372 do Regimento, para encerrar o
debate sobre a declaração sobre a Bósnia, as seguintes

Intervenção do Deputado Woltjer.

O Senhor Presidente dá por encerrado o debate.

propostas de resolução apresentadas pelos Deputados :

Votação: Parte I, ponto 23 , da acta de 10.03.1994

— Vandemeulebroucke , Speroni, Moretti e Bj0rnvig,
em nome do Grupo ARC, sobre a situação na Bósnia
-Herzegovina (B3-0283/94),

15. Politica de segurança e de defesa (debate)

—

relatórios elaborados em nome da Comissão dos Assun

Oostlander, Sir Jack Stewart-Clark, Pack, Cassan

magnago Cerretti, Ferrer, Mantovani, Habsburg, Brok e
Oomen-Ruijten, em nome do Grupo PPE, sobre a situa
ção na Bósnia (B3-0306/94),

Segue-se na ordem do dia a discussão conjunta de seis

tos Externos e da Segurança e de uma pergunta oral .

— Langer e Roth, em nome do Grupo V, sobre a
situação na Bósnia-Herzegovina (B3-0307/94),

O Deputado Balfe apresenta o seu relatório sobre a
Conferência sobre a Segurança e a Cooperação na Europa
(A3-0 105/94); intervém igualmente sobre o relatório
Poettering .

— de la Malène, Andrews, Heider, Ukeiwé, Pompidou,
Perreau de Pinninck Domenech, Pasty, Lalor, Fitzgerald,
Guermeur, Lataillade e Nianias, em nome do Grupo
RDE, sobre a situação na Bósnia (B3-031 1 /94),

O Deputado Prag apresenta o seu relatório sobre a
evolução das relações Leste-Oeste e respectivas conse
quências para as relações entre a Europa e os Estados
Unidos no domínio da segurança (A3-0372/93 ).

—

O Deputado Penders apresenta o seu relatório sobre as
relações entre a União Europeia e os Estados Unidos da

Bertens, de Vries, von Alemann e Gasòliba i Böhm,

em nome do Grupo LDR, sobre a situação na Bósnia
-Herzegovina (B3-0337/94),
— Antony, em nome do Grupo DR, sobre a Bósnia
(B3-0338/94),

— Sakellariou, em nome do Grupo PSE, sobre a situa
ção na Bósnia-Herzegovina (B3-0358/94),

— Piquet, Miranda da Silva e Ephremidis, em nome do
Grupo CG, sobre a Bósnia (B3-0362/94),
O Senhor Presidente comunica que recebeu, nos termos
do n2 2 do artigo 372 do Regimento, para encerrar o
debate sobre a declaração sobre a Macedónia, as seguin
tes propostas de resolução apresentadas pelos Deputados :
— Woltjer, em nome do Grupo PSE, sobre a ex
-República Jugoslava da Macedónia (B3-0262/94),

— Simeoni, Speroni , Moretti , Bj0rnvig e Vandemeule
broucke, em nome do Grupo ARC, sobre o agravamento
das tensões entre a Grécia e a República da Macedónia
(ex-República da Jugoslávia) e o papel da União Euro
peia (B3-0274/94),
— Oostlander, Pack, Sir Jack Stewart-Clark, Cassan

magnago Cerretti , Ferrer, Mantovani , Habsburg, Brok e
Oomen-Ruijten, em nome do Grupo PPE, sobre o boicote
comercial grego contra a ex-república jugoslava da
Macedónia (B3-0288/94),

— Langer, em nome do Grupo V , sobre a Macedónia

América (A3-0093/94).

O Deputado Poettering apresenta o seu relatório sobre o
desenvolvimento de uma política de segurança e de
defesa comum da União Europeia no que se refere a
objectivos, instrumentos e processos (A3-0 109/94).

O Deputado Ford apresenta o seu relatório sobre o
desarmamento, o controlo das exportações de armamento
e a não proliferação de armas de destruição em massa
(A3-01 11 /94).

O Deputado Holzfuss apresenta o seu relatório sobre o
alargamento e a neutralidade (A3-0077/94).

O Deputado Barón Crespo apresenta a pergunta oral que,
em nome da Comissão dos Assuntos Externos e da

Segurança, colocou ao Conselho, sobre a realização do
Pacto de Estabilidade na Europa (B3-0009/94).
O Sr. Papoulias, Presidente em exercício do Conselho,
responde à pergunta.

Intervenção de Sir Leon Brittan, Membro da Comissão.
Em virtude do adiantado da hora, o debate é interrompi
do : será retomado amanhã (Parte I, ponto 16, da acta de
10.03.1994)

(A sessão é suspensa às 17H00, enquanto se aguarda o
período de votação, e reiniciada às 17H05.)

(FYROM) (B3-03 12/94),
— Bertens, de Vries, von Alemann e Gasòliba i Böhm,

em nome do Grupo LDR, sobre a situação na Macedónia
(B3-0336/94),

PRESIDÊNCIA DA SRa PERY,
Vice-Presidente

— Bertens, de Vries, von Alemann e Gasòliba i Böhm,

em nome do Grupo LDR, sobre a Bósnia (B3-0338/94),

PERÍODO DE VOTAÇÃO
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16. Estatuto do Provedor de Justiça Europeu
(votação)
Relatório elaborado em nome da Comissão dos

Assuntos Institucionais, que inclui um projecto de
decisão do Parlamento Europeu sobre o estatuto do
Provedor de Justiça Europeu e as condições gerais de
exercício das suas funções (A3-01 33/94) (sem deba
te).

— do relator, após a votação da alteração 48 , para
confirmar que a alteração 30 caduca em virtude da
rejeição da 12 parte da alteração 48 .
Votações por partes:

Alteração 37 (PSE)

12 parte : primeiro parágrafo
2- parte : segundo parágrafo

PROPOSTA DE DECISÃO

Por VE ( 184 votantes), o Parlamento aprova a decisão
(Parte II, ponto 6).
Não tendo sido conseguidos os 260 votos necessários
para as segundas leituras no âmbito dos processos de
cooperação e de co-decisão, a Senhora Presidente propõe
que se dê início à votação das primeiras leituras .

Alteração 26 (RDE)

12 parte : início do texto até «a sua recuperação ou
eliminação»
22 parte: restante texto
Alteração 48 (PSE)
12 parte: primeiro paragrafo
22 parte : restante texto

17. Surpervisão prudência]

***I (votação)

Relatório Janssen van Raay — A3-0085/94

Alteração 5 1 (V)

Intervenção do relator.
PROPOSTA DE DIRECTIVA COM(93)0363 — C3
0296 e 440/93 — COD 468 :

votantes :
a favor:
contra:

abstenções:

Alteração aprovada : 1

286

25
256

5

Alteração 52 (V)

O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
modificada (Parte II, ponto 7).

votantes :

279

a favor:
contra:

18
252

abstenções :

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:
O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 7).

18. Incineração de resíduos perigosos
(votação)

Resultados das votações nominais:

**I

Relatório Florenz — A3-0 128/94

PROJECTO DE DIRECTIVA do CONSELHO 8306/93
— C3-0303/93 — SYN 406 :

Alterações aprovadas: 1 , 2 (VE), 3 , 4, 5 (VE), 6; 7, 8 e 10
a 14 em bloco; 9 (VE), 37 ( 12 parte) (VE), 15 , 17 (VE),
18 , 19, 20 (VE), 21 , 22, 23 , 42 (VN), 24, 43 (VN), 25, 26

( 12 parte), 26 (22 parte), 27, 28 (VE), 46 (VE), 47 (VE),
29, 48 (22 parte) (VE); 31a 34, 35/rev. e 36 em bloco
Alterações rejeitadas: 50/def., 37 (22 parte), 51 (VN), 38 ,
16, 39, 40, 52 (VN), 44 (VN), 45 , 49, 48 ( 12 parte)
Alteração caduca: 30
Alteração retirada : 41
Intervenções dos Deputados:

9

Alteração 42 (V)
votantes :

288

a favor:
contra:

145
1 39

abstenções :

4

Alteração 43 (V)
votantes :

299

a favor:
contra :

146
144

abstenções :

9

Alteração 44 (V)
votantes :

313

a favor:
contra:

149
150

abstenções :

14

O Parlamento aprova o projecto de directiva do Conselho
assim modificado (Parte II, ponto 8).
PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA :

Declarações de voto:

— Hãnsch, após a votação da alteração 51 , e Langes
sobre esta intervenção;

— orais: Deputado Lannoye, em nome do Grupo V

— Peijs, após a votação da alteração 47, para exigir

— escritas: Deputados Ephremidis, em nome do Grupo

ordem no hemiciclo;

CG, Caudron e Welsh
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O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 8).

22. Navegação interior **II (votação)
Recomendação para uma segunda leitura da Comis
são dos Transportes e do Turismo sobre a posição
comum do Conselho com vista à adopção de um
regulamento do Conselho que altera o Regulamento

A Senhora Presidente, verificando que presentemente o
número de membros no hemiciclo é suficiente , decide

passar à votação das segundas leituras .

(CEE) n2 1 101 /89 relativo ao saneamento estrutural

da

19. Aditivos

navegação

interior

(C3 -0086/94

—

94/

0475(SYN) (Relator: Sr. van der Waal) (A3-0135/
94) (sem debate)

***II (votação)

Recomendação para uma segunda leitura, sob forma
de carta, da Comissão do Meio Ambiente, da Saúde

Pública e da Defesa do Consumidor, sobre a posição
comum adoptada pelo Conselho em 1 1 de Novembro
de 1993 com vista à adopção de uma directiva do
Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Directiva 89/ 107/CEE relativa à aproximação das
legislações dos Estados-membros respeitantes aos
aditivos que podem ser utilizados nos géneros desti
nados à alimentação humana (C3-0498/93 — COD
422)

POSIÇÃO COMUM DO CONSELHO C3-0086/94 —
94/0475(SYN):

A Senhora Presidente declara a posição comum aprovada
(Parte II, ponto 12).

23. Embarcações de recreio ***II (votação)
Recomendação para uma segunda leitura Lataillade
— A3 -0089/94

POSIÇÃO COMUM DO CONSELHO C3-0498/93 —
COD 0422 :

A Senhora Presidente declara a posição comum aprovada
(Parte II, ponto 9).

20. Etiquetagem dos materiais utilizados em
artigos de calçado ***II (votação)
Recomendação para uma segunda leitura, sob a
forma de carta, da Comissão do Meio Ambiente, da
Saúde Pública e da Defesa do Consumidor, sobre a

posição comum adoptada pelo Conselho em 1 1 de
Novembro de 1993 com vista à adopção de uma
directiva do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa à aproximação das disposições legislativas,
regulamentares e administrativas dos Estados-mem
bros respeitantes à etiquetagem dos materiais utiliza
dos nos componentes principais do calçado para
venda ao consumidor final (C3-0503/93 — COD
378)

POSIÇÃO COMUM DO CONSELHO C3-00 16/94 —
COD 410 :

Alterações aprovadas: 1 , 4 por VE (296 a favor, 9 contra,
1 abstenção), 3 por VE (275 a favor, 28 contra, 9
abstenções)

Alterações rejeitadas : 6 por VE (62 a favor, 238 contra, 7
abstenções), 7, 8 , 2 por VE (259 a favor, 34 contra, 12
abstenções)

Alteração retirada : 5
Intervenções:

O Deputado Jackson solicita que as alterações 2 e 3 sejam
submetidas à votação por VE.
A Senhora Presidente declara a posição comum aprovada
tal como foi alterada (Parte II, ponto 13 ).

POSIÇÃO COMUM DO CONSELHO C3-0503/93 —
COD 378 :

A Senhora Presidente declara a posição comum aprovada
(Parte II, ponto 10).

24. Corantes e edulcorantes utilizados nos

géneros alimentícios ***II (votação)
Recomendações para uma segunda leitura Caroline
F. Jackson — A3-0090/94 e Collins A3-01 14/94

21. Dispositivos de engate de veículos a
motor ***II (votação)
Recomendação para uma segunda leitura, elaborada
em nome da Comissão dos Assuntos Económicos e

Monetários e da Política Industrial, sobre a posição
comum adoptada pelo Conselho com vista à adopção
de uma directiva do Parlamento Europeu e do Con
selho relativa aos dispositivos mecânicos de engate
dos veículos a motor e seus reboques e à sua fixação a
estes veículos (C3-05 10/93 — 94/0408(COD)) (A3
01 16/94) (relator: Peter Beazley) (sem debate).

POSIÇÃO COMUM DO CONSELHO C3-05 10/93 —

a)

A3 -0090/94

POSIÇÃO COMUM DO CONSELHO C3-0500/93 —
COD 368 :

Alterações aprovadas: 2, 3 , 6 por VE (281 a favor, 37
contra, 7 abstenções)
Alterações rejeitadas: 11 por VE ( 170 a favor, 132
contra, 1 abstenção), 1,4 por VN, 5 , 12, 10, 7 por VN, 14,
8 e 9

94/0408(COD):

Alteração anulada : 13

Alterações aprovadas: 1 e 2 em bloco

Intervenções:

A Senhora Presidente declara a posição comum aprovada
tal como foi alterada (Parte II, ponto 11 ).

A Senhora Presidente refere que a versão dinamarquesa
da alteração 5 faz fé.
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Votação em separado e/ou por partes:

b)

Pontos 11 , 12, 25 e 26 do Anexo I do texto original (V):

POSIÇÃO COMUM DO CONSELHO C3-0499/93 —
94/0423 (COD):

a supressão destes pontos foi rejeitada por VN (V); estes
são consequentemente mantidos.

Alterações aprovadas: 2 por VN

Pontos 17 e 18 do Anexo III do texto original (V):

A3-0 114/94

Alteração rejeitada : 1

a supressão do ponto 17 foi rejeitada por VN (V)
a supressão do ponto 18 foi rejeitada por VN (V)

Alteração caduca : 3

Estes pontos são consequentemente mantidos .

Caroline F. Jackson sobre a alteração 3 e Collins, presi

Ponto 20 do Anexo III do texto original (V):

e da Defesa do Consumidor, sobre esta intervenção.

A supressão deste ponto foi rejeitada por VN (V).
Este ponto é consequentemente mantido.

Resultados das votações nominais:

Intervenções dos Deputados:
dente da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde Pública

Alteração 2 (PPE)

Resultados das votações nominais:

Alteração 4 (PPE):
votantes :

322

a favor:
contra:

173
143

abstenções :

6

votantes :

307

a favor:
contra:

265
33

abstenções :

9

A Senhora Presidente declara a posição comum aprovada
tal como foi alterada (Parte II, ponto 14 b)).

Supressão dos pontos 11 , 12, 25 e 26 do Anexo I (V):
votantes :

320

a favor:
contra:

27
285

abstenções :

8

***II (vo

25. Compostos orgânicos voláteis
tação)

Recomendação para uma segunda leitura Heider —
A3-0087/94

Supressão do ponto 17 do Anexo III (V):
votantes :

311

POSIÇÃO COMUM DO CONSELHO C3-0409/93 —

a favor:
contra:

23
280

COD 425 :

abstenções:

8

Supressão do ponto 18 do Anexo III (V):
votantes :

272

a favor:
contra:

22
242

abstenções :

8

Alteração 7 (PPE):
votantes :

309

a favor:

134
165
10

contra :

abstenções :

Supressão do ponto 20 do Anexo III (V):
votantes :

a favor:
contra:

abstenções :

319

22
288

9

A Senhora Presidente declara a posição comum aprovada
tal como foi alterada (Parte II, ponto 14 a)).

Alterações aprovadas: 1 por VN, 2 por VN, 3 por VN, 4
por VN, 5 por VN, 6 por VN, 7 por VN
Alteração rejeitada : 8 por VN
Resultados das votações nominais:
Alteração 1 (RDE):
votantes :

279

a favor:

276
2
1

contra :

abstenções :
Alteração 2 (RDE):
votantes :

283 ;

a favor:

275

contra :

8

abstenções :

0

Alteração 3 (RDE):
votantes :

295

a favor:

271
19
5

contra :

abstenções :
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Alteração 4 (RDE):

Resultados das votações nominais:

votantes :

310

a favor:
contra :

287
19

abstenções :

4

votantes :

303

a favor:
contra:

142
157

abstenções :

Alteração 5 (RDE):
votantes :

298

a favor:
contra:

275
16

abstenções :

7

'

301
299
1

abstenções :

1

votantes :

317

a favor:
contra:

83
226

votantes :

308

a favor:
contra:

28 1
18

abstenções :

9

votantes :

274

a favor:
contra:

127
140

votantes :

305

a favor:
contra :

254
45

abstenções:

6

A Senhora Presidente declara a posição comum aprovada
tal como foi alterada (Parte II, ponto 15 ).

26. Poluição provocada pelos veículos a mo
tor ***H (votação)
Recomendação para uma segunda leitura Vittinghoff
— A3-0101 /94

POSIÇÃO COMUM DO CONSELHO C3-0505/93 —
COD 94/0448 :

Alterações rejeitadas : 1 , 2 por VE ( 188 a favor, 98
contra, 13 abstenções), 3 , 4, 5 , 6, 7 ( 12, 22 e 32 partes por
VN), 8 , 9, 10, 11 , 12, 13 ( 12 e 22 partes por VN) e 14 por
VN

Intervenções:

O relator, após a votação da 12 parte da alteração 7 ,
solicita que as duas partes restantes também sejam postas
à votação.

7

Alteração 13 ( 12 parte) (PPE, V):
votantes :

304

a favor:
contra :

143
152

abstenções :

Alteração 8 (RDE):

8

Alteração 7 (32 parte) (V):

abstenções :

Alteração 7 (RDE):

4

Alteração 7 (2- parte) (V):

abstenções :

Alteração 6 (RDE):
votantes :
a favor:
contra :

Alteração 7 ( 12 parte) (V):

9

Alteração 13 (22 parte) (PPE, V):
votantes :

301

a favor:
contra :

30
255

abstenções:

16

Alteração 14 (PPE, V):
votantes :

314

a favor:
contra :

143
165

abstenções :

6

A Senhora Presidente declara a posição comum aprovada
(Parte II, ponto 16).
Intervenções do relator sobre o resultado da votação e do
Deputado Collins, presidente da Comissão do Meio
Ambiente , da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor

(A Senhora Presidente retira-lhe o uso da palavra).

27. Sistemas de garantia de depósitos
(votação)

***II

Recomendação para uma segunda leitura Vayssade
— A3-0088/94

POSIÇÃO COMUM DO CONSELHO C3-0372 —
COD 415 :

Votações em separado e/ou por partes:
Alteração 7 (V):
12 parte : primeiro parágrafo
22 parte : até «1 de Outubro de 1997»
32 parte : restante texto

Alteração 13 (PPE, V):
12 parte : o quadro
22 parte : supressão das notas de pe-de-pagma

Alterações aprovadas: 1 por VE (281 a favor, 17 contra,
1 abstenção), 2 a 5 e 7 em bloco, 6 por VE (307 a favor, 10
contra, 1 abstenção)

Intervenção do Deputado:
Merz, para solicitar votação em separado e por VE das
alterações 1 e 6.
A Senhora Presidente declara a posição comum aprovada
tal como foi alterada (Parte II, ponto 1 7).
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28. Hidrocarbonetos ***II (votação)
Recomendação para uma segunda leitura Larive —
A3-0 118/94

Alteração 19 (PPE):
12 parte : texto sem os termos «os adolescentes beneficiem
de um período mínimo de descanso de 2 dias»
2- parte : estes termos

POSIÇÃO COMUM DO CONSELHO C3-00 18/94 —
94/04 12(COD):

Alteração 22 (PPE):

Alteração aprovada : 1 ( 12 parte)

12
22
32
42
52

Alteração rejeitada : 1 (22 parte) por VE ( 190 a favor, 7
contra, 3 abstenções)
Votações por partes:

Alteração 1 (PPE):
12 parte : até «Estados-membros»
22 parte : restante texto
A Senhora Presidente declara a posição comum aprovada
tal como foi alterada (Parte II, ponto 18).

parte :
parte :
parte :
parte :
parte :

alíneas a) e b)
alínea c)
alínea d)
alínea e)
alínea f)

Resultados das votações nominais:

Alteração 13 ( 12 parte) (PSE)
votantes :

297

a favor:
contra :

191
106

abstenções :

29. Protecção dos jovens no trabalho **II
(votação)
Recomendação para uma segunda leitura R0nn —
A3-0 108/94

0

Alteração 1 3 (22 parte) (PSE)
votantes :

307

a favor:
contra :

284
20

abstenções :
POSIÇÃO COMUM DO CONSELHO C3-0504/93 —
94/0383(SYN):
Alterações aprovadas: 1 , 3 por VE (278 a favor, 32
contra, 3 abstenções), 4, 6, 7 por VE (292 a favor, 22
contra, 0 abstenções), 8 , 10, 13 (22 parte) por VN, 15 , 16
por VN, 17 e 18 por VE (300 a favor, 16 contra, 0
abstenções), 19 ( 12 parte), 20 por VE (293 a favor, 18
contra, 2 abstenções), 22 ( 12 parte), 22 (32 parte), 22 (42
parte), 34, 24, 26 por VN, 27, 28 por VN

Alterações rejeitadas: 2, 5,9, 11 por VE (259 a favor, 46
contra, 1 abstenção), 32 por VE (254 a favor, 48 contra, 2
abstenções), 12, 13 ( 12 parte) por VN, 14, 19 (22 parte), 21
por VE (207 a favor, 107 contra, 1 abstenção), 22 (22
parte), 22 (52 parte), 23 , 25 , 29 e 30
Alterações não-admissíveis (art. 125-, n" 1 , alínea c) do
Regimento): 31 e 33
Intervenções:

Sobre o processo de votação a adoptar para o pedido de
supressão do art. 82, n2 1 , alínea b), 22 parágrafo:
Deputados Burón, Anastassoupoulos, Cot e Wilson

3

Alteração 16 (PSE):
votantes :

320

a favor:
contra :

302
17

abstenções :

1

Alteração 26 (PSE):
votantes :

324

a favor:
contra:

322
0

abstenções :

2

Alteração 28 (PSE):
votantes :

317

a favor:
contra :

296
21

abstenções :

0

A Senhora Presidente declara a posição comum aprovada
tal como foi alterada (Parte II, ponto 19).
*

Votação em separado e/ou por partes:

Artigo 82, n2 1 , alínea b), 22 parágrafo do texto original
(PSE, PPE):

O pedido de supressão deste parágrafo foi rejeitado por
VE (88 a favor, 222 contra, 12 abstenções); o texto foi
consequentemente mantido.
Alteração 13 (PSE)
12 parte : até «35 horas por semana»
22 parte : restante texto

*

*

Intervenção do Deputado Florenz, que refere que o seu
relatório (A3-0095/94), que tinha sido erradamente clas
sificado como uma consulta simples, deverá na realidade
ser tratado de acordo com o processo de cooperação
(primeira leitura) e que seria portanto oportuno proceder
à respectiva votação nesta altura.
O Parlamento manifesta a sua concordância com este
processo .
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30. Produtos químicos perigosos **I (vota
ção)
Relatório Florenz — A3-0095/94

b) A3-0083/94

PROPOSTA DE DIRECTIVA COM(93)()217 — C3
0233/93 :

Alterações aprovadas: 1 a 9 em bloco, 16porVE, 10, 12,
11 , 13 e 14 por VN

Alterações aprovadas: 1 , 2 a 8 em bloco, 22, 9, 23 , 24, 25 ,
39, 40, 41 , 26, 1 1 , 27, 31 , 13 ( 12 parte), 13 (22 parte), 14 e
1 5 em bloco, 32 a 34 em bloco, 35 ( lã parte), 35 (22 parte),
35 (32 parte), 1 6 (22 parte), 1 7 e 1 8 em bloco, 36 (parte
correspondente ao artigo 9, n2 1 ), 19 a 21 em bloco

Alteração rejeitada : 15 por VN

Alterações rejeitadas: 1 0, 42 por VE, 1 2, 43

Resultados das votações nominais:

Alterações caducas : 16 ( 12 parte)

PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(93)0120 —
C3-0 169/93 :

Alteração 14 (V):
votantes :

276

a favor:
contra:

178
95

abstenções :

3

Alterações não admissíveis (art. 1252, n2 1 , alínea c) do
Regimento): 28 , 29 e 36 (parte referente ao artigo 92, n- 3
do texto da Comissão)

Alteração anulada : 30

votantes :

264

Alterações não votadas (art. 1252, n2 1 , alínea e) do
Regimento): 37 e 38

a favor:
contra :

44
220

Intervenções:

Alteração 15 (V):

abstenções :

0

O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada (Parte II, ponto 20).
PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA :
Declarações de voto:
— orais: Deputados Ceci, em nome do Grupo PSE, e
Lannoye, em nome do Grupo V
O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II ,
ponto 20).

do relator:

— sobre a alteração 10;

— sobre a alteração 35 , que propôs alterar acrescentan
do ao n2 1 os termos «de trabalho» após «uma
língua», proposta em relação à qual o Parlamento
manifesta a sua concordância;

— referiu que a 12 parte da alteração 16 deveria ser
considerada como caduca e a 22 parte acrescentada à
alteração 35 . O Parlamento manifestou a sua concor
dância .

Votações em separado e/ou por partes:
Artigo 12, alíneas m), n) e o) do texto original (PPE):
rejeitadas por votações sucessivas

31 . Segurança marítima **I (votação)
Relatonos Lalor — A3-0082/94 e Sarlis — A3
0083/94

a)

A3-0082/94

PROPOSTA DE DIRECTIVA COM(93)0218 — C3
0220/93 :

Alterações aprovadas : 1 a 1 1 em bloco, 34, 12 a 32 em

Alteração 13 (LDR):
12 parte : texto sem o ultimo travessão
22 parte : este travessão
Alteração 35 (LDR):
12 parte : n2 1 e 2, alínea a)
22 parte : alíneas b) a e)
32 parte : n2 3

bloco, 35 e 33

Alteração 16 :

O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim

12 parte : ate «um dado itinerário»
22 parte : restante texto

alterada (Parte II, ponto 21 a)).

Artigo 92, n2 3 do texto original : rejeitado
PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA :
Declarações de voto:

— escritas: Deputado Cushnahan

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 21 a)).

O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada (Parte II, ponto 21 b)).
PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA :
Intervenção do Deputado Sarlis, relator.
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Declarações de voto:
— escritas: Deputados Tauran, em nome do Grupo DR,
e Cushnahan

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 21 b)).

As diferentes partes do texto foram sendo aprovadas
sucessivamente (o n2 20 foi rejeitado).

Intervenções dos Deputados:

— do relator, que referiu que a alteração 1 1 caducou na
sequência da aprovação da alteração de compromisso
n2 61 ;

32. Acidentes e incidentes na aviação civil **I
(votação)
Relatório Lalor — A3 -007 1 /94

PROPOSTA DE DIRECTIVA COM(93)0406 — C3
0322/93 :

Alterações aprovadas: 1 e 2 em bloco, 8 por VE, 9 por
VE, 10 por VE, 1 1 por VE, 12 e 4 a 7 em bloco
Alteração caduca : 3
O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada (Parte II, ponto 22).

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:

— Metten, sobre o procedimento após a votação da
alteração 49 ;
— do relator, que propôs uma alteração oral aos n°s 30 e
3 1 que apresentou à Assembleia. Intervenções sobre esta
proposta dos Deputados : Ephremidis, Metten, de Vries e
Catherwood . Já que mais de 10 Deputados se opuseram à
votação desta alteração, esta não foi votada, nos termos
do n2 6 do artigo 1 242 do Regimento.

Votações em separado e/ou por partes:
Alteração 18 (PPE):

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 22).

U parte: sem o termo «superlativo»
22 parte: este termo

33. Ordem do dia

Alteração 26 (PSE, PPE):

A Senhora Presidente propõe, na sequencia de contactos
estabelecidos entre os grupos políticos, suprimir da
ordem do dia de amanhã a declaração da Comissão sobre
o alargamento da União, que tinha sido acrescentada no
início da tarde (Parte I, ponto 13 ).
O Parlamento manifesta a sua concordância com esta

12 parte : até «produção de mercadorias»
22 parte : restante texto
N2 21

U parte : até «3 % do PIB »
22 parte : restante texto

proposta.

Alteração 15 (PPE, PSE):

34. Livro Branco — Emprego — Política social
— Custos reais do «não-ambiente» (vota

ção)
Relatonos von Wogau — A3-0 122/94, Van Velzen
— A3-0079/94, Buron — A3-0 134/94 e Pimenta —

a)

12 parte : texto sem os termos «como moeda comum»
22 parte : estes termos

N2 1 , último travessão (V): aprovado

A3-0 112/94

N2 25 (V):

A3-0 122/94

12 travessão (V): aprovado
32 travessão (PPE): aprovado por VE

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO
Alterações aprovadas : 22 por VE, 18 ( 12 parte por VE),
18 (22 parte) por VE, 19 por VE, 13 , 17 , 61 de compro
misso, 44, 45 , 46, 26 ( 12 parte), 57 por VE, 27 , 48 , 30, 15
( 12 parte), 15 (22 parte), 32 por VE, 60 de compromisso,
36, 3 , 41 e 42

Alterações rejeitadas: 8, 53 , 14, 54, 7 por VN, 20, 21 , 23 ,
9, 24, 25 , 12, 55 , 56, 6 por VN, 26 (22 parte), 47 por VE, 5
por VE, 5 1 por VE, 28 , 29, 58, 3 1 , 49 por VE, 59, 33 , 34,
35 , 16, 4, 2, 37, 39 e 40

N2 30: aprovado por VE
N2 33 : aprovado por VE
N2 34: aprovado por VE

Resultados das votações nominais:
Alteração 7 (PSE):

Alteração caduca : 1 1

votantes :

221

Alteração anulada : 10

a favor:
contra :

24
195

Alterações retiradas : 1 , 43 , 50 e 38

abstenções :

2
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PRESIDÊNCIA DA SRa. ISLER BÉGUIN,

Considerando G (PSE):
votantes :

197

a favor:

158

contra :

34

abstenções :

Vice-Presidente

5

35. Período de perguntas (perguntas ao Conse
lho e à Comissão)

N2 2 (PSE):
votantes :

211

a favor:
contra :

205
0

abstenções :

O Parlamento examina uma série de perguntas ao Conse
lho e à Comissão (B3-00 12/94).

6
Perguntas ao Conselho

N2 6 (PSE):
votantes :

202

a favor:
contra :

177
20

A pergunta n2 1 de Nianias foi retirada.

5

Pergunta n2 2 de Alavanos : Relatório do Secretário-Geral
da ONU sobre a explosão de um obus no centro de
Sarajevo e

votantes :

215

Pergunta n2 3 de Ephremidis : Informações sobre o
recurso sistemático à provocação por parte dos muçulma

a favor:
contra:

1 06
108

abstenções :
Alteração 6 (PSE):

abstenções :

1

Declarações de voto:
— orais: Deputados Ernst de la Graete, em nome do
Grupo V, Bonde, em nome dos membros dinamarqueses
do Grupo ARC, Gollnisch, em nome do Grupo DR, e
Simeoni

Intervenções dos Deputados von Wogau, relator, e Met
ten, sobre esta intervenção.
— escritas: Deputados Bofill Abeilhe, em nome do
Grupo PPE, Amaral, em nome do Grupo LDR, Maher,
Delcroix, Caudron, Sir Jack Stewart-Clark, Donnelly,
McMahon e Green

O Sr. Papoulias, Presidente em exercício do Conselho,
responde à pergunta, bem como às perguntas comple
mentares dos Deputados Alavanos e Ephremidis .

Pergunta n2 4 de Langer: Medidas repressivas na Croá
cia.

O Sr. Papoulias responde à pergunta, bem como à
pergunta complementar da Deputada Roth, em substitui
ção do autor.

Pergunta n2 5 de Pierros : Financiamento da política
externa e de segurança comum da UE.
O Sr. Papoulias responde à pergunta, bem como à
pergunta complementar do Deputado Pierros.
As perguntas n2s 6 de Cooney, 7 de Arbeloa Muru e 8 de

Por VN (PSE), o Parlamento aprova a resolução
votantes :

227

a favor:
contra :

107
91

abstenções :

nos da Bósnia.

29

(Parte II, ponto 23 a)).

Ramirez Heredia são consideradas caducas, em virtude
de os seus autores se encontrarem ausentes .

Pergunta n? 9 de Rawlings : Atribuição de uma compen
sação à Bulgária.
O Sr. Papoulias responde à pergunta, bem como às
perguntas complementares da Deputada Rawlings e de
Sir Jack Stewart-Clark.

A pergunta n2 10 de Sir James Scott-Hopkins é conside

b) A3-Õ 112/94

rada caduca, em virtude de o seu autor se encontrar
ausente .

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

Pergunta n2 11 de Van der Waal : Diminuição do número
de «nascimentos anormais » na China.

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 23 b)).
Tendo em consideração o adiantado da hora, as votações
são interrompidas neste ponto.

FIM DO PERÍODO DE VOTAÇÃO
(A sessão, suspensa às 19H25, é reiniciada às 20H45.)

O Sr. Papoulias responde à pergunta, bem como à
pergunta complementar do Deputada Van der Waal .

Pergunta n2 12 de Dessylas : Perseguição política de
artistas na Turquia.
O Sr. Papoulias responde à pergunta, bem como às
perguntas complementares dos Deputados Dessylas,
Speroni e Ephremidis.
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Pergunta n2 13 de Karellis : Genocídio do povo curdo e

A pergunta n° 23 de Simmonds caducou, em virtude de o
seu autor se encontrar ausente .

Pergunta n? 14 de Andrews : Ataques aos curdos no Norte
do Iraque.

O Sr. Papoulias responde à pergunta, bem como às
perguntas complementares dos Deputadas Karellis, Ala
vanos e Nianias .

Pergunta n2 24 de Nicholson : Preços agrícolas para
1994/ 1995 e prémios à carne de bovino.
O Sr. Papoulias responde à pergunta, bem como às
perguntas complementares dos Deputados Nicholson e
Lane .

As perguntas n2s 15 de David W. Martin e 16 de Oddy são
consideradas caducas, em virtude de os seus autores se
encontrarem ausentes .

Pergunta n- 17 de van Putten : (As mulheres no desenvol
vimento) e
Pergunta n2 18 de Ernst de la Graete : WID (As mulheres e

A Senhora Presidente informa que as perguntas 25 , 26,
27 , 28 e 30, cujos autores estão presentes mas não
puderam receber resposta por falta de tempo, serão
objecto de resposta escrita. As perguntas cujos autores se
encontrem ausentes são consideradas caducas .

o desenvolvimento).

Intervenções dos Deputados :

O Sr. Papoulias responde à pergunta, bem como às
perguntas complementares das Deputadas Ernst de la
Graete e Crawley .

— Balfe, que pergunta se os Deputados devem perma
necer na sala para obterem uma resposta escrita, quando
sabem perfeitamente que as suas perguntas não serão
chamadas (A Senhora Presidente responde que este
problema está a ser examinado);

Pergunta n2 19 de Kostopoulos : Prorrogação da medida
de concessão de subsídios ao transporte de produtos
hortícolas gregos para os outros Estados-membros .
O Sr. Papoulias responde à pergunta, bem como às
perguntas complementares dos Deputados Kostopoulos,
Iversen e Karellis .

Intervenções dos Deputados Nianias, que contesta a
admissibilidade das perguntas sobre a Macedónia, dado
que este assunto já consta da ordem do dia, Iversen, que
pergunta se o Presidente em exercício do Conselho se
exprime em nome do Conselho, e do Sr. Papoulias, que
esclarece que intervém na sua qualidade de Ministro dos
Negócios Estrangeiros grego, dado que o Conselho não
adoptou uma posição comum sobre este assunto.
Pergunta n° 20 de von Alemann : Remessas de pesticidas
com destino à Albânia e à Europa Oriental .
O Sr. Papoulias responde à pergunta, bem como à
pergunta complementar da Deputada von Alemann .
Pergunta n° 21 de Iversen : Interpretação do n° 4 do artigo
100°-A.

O Sr. Papoulias responde à pergunta, bem como às
perguntas complementares dos Deputadas Iversen, Bon
de e Falconer.

Pergunta n- 22 de Llorca Vilaplana: Luta contra a lepra.
O Sr. Papoulias responde a pergunta, bem como às
perguntas complementares dos Deputados Llorca Vila
plana e Balfe.

Intervenção do Deputado Stamoulis sobre a qualidade
das prestações dos intérpretes .
Intervenção do Deputado Bru Purón para dirigir uma
pergunta ao Conselho à qual o Sr. Papoulias responde .

Intervenções dos Deputados Nianias, para solicitar que
sejam ouvidas as gravações da interpretação das várias

— Crawley , que pergunta quando é que as respostas
escritas chegarão ao respectivo destinatário (A Senhora
Presidente responde que isto geralmente acontece no dia
seguinte);
—

Van der Waal , sobre o mesmo assunto;

— Bonde, sobre a qualidade das respostas do Conselho;
— Lane, para referir que interveio em substituição do
autor da pergunta 29 e que solicita uma resposta para esta
pergunta ;

— Nicholson, para apoiar a intervenção do Deputado
Balfe ;
—

Falconer;

— Oddy, sobre a forma como esta a ser conduzido o
período de perguntas ;

A Senhora Presidente refere que a aplicação do disposto
no ponto 1 1 do Anexo II está a ser estudada e que todos os
Deputados presentes receberão respostas por escrito ;
Intervenção do Deputado Arbeloa Muru, sobre a ausên
cia de resposta da Comissão a perguntas que lhe são
dirigidas .
Perguntas à Comissão

Pergunta n2 35 de Welsh : Refugiados bósnios .

O Sr. Marin, Vice-Presidente da Comissão, responde à
pergunta, bem como à pergunta complementar do Depu
tado Welsh .

Pergunta n? 36 de Reding : Aplicação da Directiva «direi
to de voto dos cidadãos da União».

O Sr. Marin responde à pergunta, bem como às perguntas
complementares dos Deputados Bru Purón e Balfe .

cabines, a fim de detectar eventuais erros (A Senhora
Presidente retira-lhe o uso da palavra, mas compromete

Pergunta n° 37 de Titley : Aplicação do Acordo EEE.

-se a mandar examinar esta questão do ponto de vista

O Sr. Marin responde à pergunta, bem como às perguntas
complementares dos Deputados Titley e Bonde .

técnico), e Welsh, sobre o mesmo assunto.
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Pergunta n2 38 de Cooney : Israel .

O Sr. Marin responde à pergunta, bem como às perguntas
complementares dos Deputados Cooney e Arbeloa Muru .
Pergunta n2 39 de von Alemann : Remessas de pesticidas
com destino à Albânia e à Europa Oriental .

O Sr. Marin responde à pergunta, bem como às perguntas
complementares dos Deputados von Alemann, Raffin e
Morris .

Pergunta n2 40 de Elles : Quarentena no Reino Unido.

O Sr. Marin responde à pergunta, bem como às perguntas
complementares dos Deputados Elles, Titley e Elliott.
Pergunta n2 41 de Falqui : Compatibilidade entre as regras
comunitárias em matéria de concorrência e a operação de
privatização da empresa Nuovo Pignone e subsequente
constituição de uma joint venture.
O Sr. Marin responde à pergunta, bem como à pergunta
complementar do Deputado Bettini , em substituição do
autor.

Intervenção da Deputada Van Putten, que solicita à
Comissão que responda globalmente às dezasseis per
guntas seguintes, que tratam do mesmo assunto.
Pergunta n2 42 de Tazdaït : A Mulher no Desenvolvimen
to (WID).

Pergunta n2 43 de Melandri : As mulheres e o desenvol
vimento (WID).

Pergunta n2 44 de Wynn : A Mulher e o desenvolvimento
(WID).

Pergunta n2 45 de Van Putten : A Mulher e o Desenvolvi
mento .

Pergunta n2 46 de Napoletano: As mulheres no desenvol

Pergunta n2 55 de Verhagen : Politica em prol das mulhe
res nos países em vias de desenvolvimento (WID —
Women in Development).

Pergunta n2 56 de Van Hemeldonck: Política em prol das
mulheres nos países em vias de desenvolvimento (WID
— Women in Development) e
Pergunta n2 57 de Pons Grau : Participação das mulheres
nos projectos de desenvolvimento ( WID).
O Sr. Marin responde à pergunta bem como às perguntas
complementares dos Deputados Ernst de la Graete, em
substituição da Deputada Tazdaït, Van Putten, Napoleta
no, Van Putten, Lane, Ernst de la Graete e Cayet.
A Senhora Presidente comunica que as perguntas 58 , 60,
61 , 63 , 66, 67, 68 , 69, 70, 71 , 72, 75 , 76, 82, 85 , 89, 90,
92, 97, 103 , 104, 106, 107, 109, 1 10, 1 11 , 112, 114, 116 e

1 1 8, que não poderam ser examinadas e cujos autores se
encontram presentes, receberão respostas por escrito . As
perguntas cujos autores se encontram ausentes são consi
deradas caducas .

Intervenções sobre o processo adoptado para o período de
perguntas, dos Deputados Alavanos, Gutiérrez Diaz, este
último para referir que não deseja receber uma resposta
escrita mas sim uma resposta oral e que solicita que a sua
pergunta 1 1 6 seja reintroduzida aquando do próximo
período de perguntas, Falconer e Dessylas .
A Senhora Presidente dá por encerrado o período de
perguntas .

36. Comunicação da Comissão sobre o segui
mento dado aos pareceres do Parlamento
Europeu
O Senhor Presidente comunica que foi distribuída a
comunicação da Comissão sobre o seguimento dado por
esta aos pareceres do Parlamento Europeu aprovados no
decurso dos períodos de sessões de Janeiro e de Fevereiro
I de 1994 .

vimento.

Pergunta n2 47 de Ernst de la Graete : WID (As mulheres e
o desenvolvimento).

Pergunta n2 48 de Pery : As mulheres e o desenvolvimen

37. Ordem do dia da próxima sessão
O Senhor Presidente comunica que a ordem do dia da
sessão de quinta-feira, 10 de Março de 1994, está fixada

to (WID).

como segue :

Pergunta n2 49 de Simons : A Mulher e o Desenvolvimen

10H00 — 13H00 e 15H00 — 20H00

to .

I0H00 — 13H00

Pergunta n2 50 de Sandbæk: A Mulher no Desenvolvi
mento (WID).

— debate sobre questões actuais

Pergunta n2 51 de Telkämper: A Mulher no Desenvolvi

15H00

mento (WID).

Pergunta n2 52 de Cassanmagnago Cerretti:. A Mulher no
Desenvolvimento (WID).

Pergunta n2 53 de Daly : A Mulher no Desenvolvimento
(WID).

Pergunta n2 54 de Cayet: A Mulher no Desenvolvimento
(WID).

— discussão conjunta de uma declaração da Comissão e
do relatório Blaney sobre a pesca *

— continuação da discussão conjunta dos relatórios
Balfe, Prag, Penders, Poettering, Ford, Holzfuss e de
uma pergunta oral ao Conselho, da Comissão dos
Assuntos Externos e da Segurança
— discussão conjunta de perguntas orais ao Conselho e
à Comissão sobre bens e tecnologias duais
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— relatório Pasty sobre o encerramento de contas do
Parlamento Europeu relativamente ao exercício de

pergunta oral a Comissão sobre a concorrência no
sector do tomate

1993

— discussão conjunta de dois relatórios Tomlinson e
Theato sobre o controlo da execução do orçamento

18H30

comunitário

— relatório Zavvos sobre o controlo do BEI e do BERD
— relatório Pintón sobre a Directiva « Sectores Excluí
dos»

— votação

(A sessão é suspensa às 00H00.)

Enrico VINCI,

Maria MAGNANI NOYA,

Secretário-Geral

Vice-Presidente
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PARTE II

Textos aprovados pelo Parlamento Europeu

1. Fundações

A3-0419/93

Resolução sobre as Fundações e a Europa

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta de resolução da Deputada Llorca Vilaplana sobre as fundações
culturais na Europa (B3-0877/92),

— Tendo em conta o artigo 452 do seu Regimento,

— Tendo em conta o relatório da Comissão para a Cultura, a Juventude, a Educação e os Meios
de Comunicação Social (A3-04 19/93),

A. Considerando que a instituição «Fundações», ou seja, organismos criados pela iniciativa
privada, é da essência da Europa, pois nasce, evolui e se diversifica com ela enquanto
organismo que congrega as responsabilidades dos cidadãos face aos regimes democráticos
respectivos, e reflecte as peripécias da sua História;

B. Considerando que o movimento «Fundações» recobra força e vigor após a segunda guerra
mundial , e que, tal como a própria Comunidade Europeia, se sobrepõe e opõe à guerra e
testemunha de uma aposta na paz, na prosperidade, na criatividade e no voluntariado;
C. Considerando que as Fundações podem constituir um factor essencial no reconhecimento
das responsabilidades que cabem às organizações sociais no que diz respeito ao desenvol
vimento da sociedade e a um maior progresso numa maior liberdade, e que o balanço
objectivo das fundações modernas, nomeadamente nos Estados Unidos, as credita como
impulsionadoras da reforma dos estudos e da organização da medicina, promotoras de ajuda
a universidades e colégios, responsáveis pelo desenvolvimento das bibliotecas públicas,
inspiradoras dos primeiros estudos sobre foguetões, campeãs de luta contra a usura, da luta
contra a pobreza, da luta pela igualdade dos direitos nomeadamente entre negros e brancos,
modernizadoras do urbanismo e da sociologia industrial , dispensadoras de assistência
técnica e cultural aos países em vias de desenvolvimento, defensoras do ambiente, etc ...;
D. Considerando que, desde os prolegómenos da CEE, se manifesta a ideia de que a instituição
«Fundações» é susceptível de ajudar na construção europeia e que a Comissão e sobretudo o
Parlamento Europeu têm mostrado reiteradas vezes o seu interesse pelas Fundações, que o
Parlamento se tem empenhado na criação de Fundações e que a Comissão tem recorrido aos
serviços de Fundações e ajudado organismos impulsionadores de Fundações, e até (e nisto
lamentavelmente) sem prévio e cabal conhecimento das Comissões parlamentares compe
tentes e do Parlamento Europeu ;

E. Considerando que é necessário definir os parâmetros legais e fiscais que regem a actividade
das fundações europeias de modo suficientemente amplo, a fim de atenderem às caracterís
ticas específicas das fundações nos diferentes Estados-membros e de modo suficientemente
rigoroso, a fim de permitirem uma acção comunitária eficaz, se for caso disso;
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F. Considerando a oportunidade de suprimir as barreiras jurídicas e fiscais que entravam as
fundações desejosas de operar à escala europeia, mediante medidas apropriadas susceptíveis
de facilitar, no pleno respeito da subsidiariedade, o desenvolvimento das suas actividades
transnacionais, e a possibilidade de atribuir aos dons transnacionais as mesmas vantagens
que aos dons nacionais ;

G. Considerando que, na fase de morosidade que atravessamos, parece especialmente oportuno
desenfrear o voluntariado e dar asas às Fundações, quanto mais se eficazmente empenhadas
na aceleração da União Europeia e na promoção dos valores em que esta assenta;
H. Considerando que, embora a ajuda concedida pela Comunidade no orçamento de 1994 aos
domínios da educação e da cultura, não corresponda às expectativas geradas pelo Tratado de
Maastricht e a Comissão tenha dado provas de lentidão no desenvolvimento das acções
previstas nos artigos 1262 e 1282 do Tratado da União Europeia, a actividade das fundações
culturais empenhadas na causa da União Europeia é susceptível de contrabalançar de certo
modo a morosidade das respostas institucionais aos novos desafios, na condição de que as
respectivas dotações sejam efectivamente suplementares em relação à verba comunitária por
elas auferida,

1 . Reconhece a importância do voluntariado e das fundações no mundo moderno, e
congratula-se por isso com o aumento da bibliografia e informação nesta matéria com a
publicação, que se vem verificando, de inventários nacionais de fundações ; com o desenvolvi
mento do programa ORFEU, conduzido pelo Centro Europeu das Fundações, que se deseja
exaustivo no inventário, e cabal na respectiva tipologia, e solicita à Comissão que encoraje o
desenvolvimento de tais iniciativas ;

2. Entende que a Comissão e o Parlamento se tenham alguma vez pronunciado pela criação e
manutenção de Fundações europeias de larga vocação e carácter aglutinador, no seu seio, ou sua
dependência, ou em estreita colaboração com eles , mas parece-lhe que, mais que de tal medida,
algo dirigista e centralizadora, a Comunidade e a União Europeia antes beneficiariam de uma
estratégia comunitária em prol de fundações independentes, estimuladora do voluntariado, da
iniciativa, da criatividade e da concorrência;

3 . Regista com agrado a multiplicação das Fundações na segunda metade deste século e a
aparição, neste últimos anos, de Centros de Informação apostados no relacionamento recíproco e
no agrupamento de Fundações ;
4. Observa que, em mare de pnvatização e liberalização, prestigiado o movimento das
Fundações, estas estão proliferando em vários países, e que conviria, quando procuram doações
privadas , que precisassem, em intenção do público, as bases em que foram estabelecidas ;
5 . Entende que a própria Comissão deveria reflectir em como facilitar, no plano jurídico e
fiscal, a operação de fundações desejosas de operar à escala europeia, e examinar a viabilidade
de, no pleno respeito da subsidiariedade, se proporcionarem a dons «transfronteiriços» as
mesmas vantagens que a dons nacionais , excluindo-se qualquer discriminação entre fundações
comunitárias , com base na nacionalidade ;

6. Preconiza que o empenho das Fundações, que projectam actividades à escala europeia, não
seja apoiado senão sob reserva do respeito por estas dos princípios de boa prática, e
eventualmente, a seu tempo, do voluntário código de conduta, a que se referem abaixo os n2s 1 0 e
13 ;

7. Precisa que as facilidades jurídicas e fiscais em apreço (n2 5 ) deveriam ter por objectivo as
actividades transfronteiriças das fundações, mas que em favor destas em geral conviria encarar a
hipótese de estender os regimes actualmente mais favoráveis, como reclama a declaração final
do seminário de Santiago de Compostela ( 1989);
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8 . Sugere que se facilitem as redes europeias de Fundações e o partenariado entre fundações
de vários países, comunitários ou não, nomeadamente em casos de projecto comum ou
semelhante, na condição de que a verba concedida promova a dimensão europeia no âmbito das
respectivas actividades e seja efectivamente acrescida aos seus recursos originários ;

9. Adverte que uma política de aposta nas fundações implicara naturalmente, da parte destas,
uma conformidade manifesta com as disposições legais e de direito administrativo nos países em
que se acham instaladas, e que o encorajamento comunitário requereria outrossim a total
transparência, publicação de estatutos, recursos e contas, relatórios de actividade e programas de
acção;

10. Regista com interesse as conclusões de seminários, como o referido de Santiago de
Compostela, e o Encontro de Praga ( 1993 ), e espera assim que o relacionamento em progresso
das Fundações europeias as anime ao estabelecimento voluntário de um código de conduta, já
esboçado na declaração de Praga, em paralelo das disposições pertinentes, a que aspiram
(mesmo texto), nos planos legal e fiscal, para referência e apoio das suas actividades ;
1 1 . Entende que as fundações, instrumento de humanismo e progresso, e não fim em si,
deveriam poder gerir os bens e rendimentos como o entendem, sob reserva de se conformarem ao
seu carácter de organismo sem fim lucrativo, e ao seu proclamado objectivo de interesse geral ;

12. Pondera os possíveis inconvenientes, no caso das Fundações, da perpetuidade , da duração
indefinida, da duração para além dos limites da missão cumprida, ou da faculdade exausta, da
distorção da finalidade em detrimento do bem público, e reconhece por isso o fundamento da
dissolução possível, por decisão dos tribunais competentes, na sequência de acção posta por toda
e qualquer autoridade governamental , como sucede no caso da Alemanha, dos Países Baixos, da
Suécia, ou dos países anglo-saxões ;
13 . Vinca bem que a adesão pública das Fundações a um código de conduta voluntário, como
previsto acima (n2 10) deveria prevenir a fraude fiscal por parte de grupos que de verdadeira
fundação não usam senão o nome ;

14. Desejaria que a Comunidade, mediante o desenvolvimento de uma estratégia de
cooperação tendente a incentivar doações para fins filantrópicos, fomentasse os princípios da
prática mais adequada, estimulasse a concorrência e contribuísse para um clima de florescimento
das fundações, sem utilizar as dotações comunitárias na criação de novas estruturas artificiais,
cuja necessidade não seja patente ;

15 . Felicita-se pela pujança com que estão surgindo fundações nos países ex-comunistas, e
entende que o relacionamento entre estas e as fundações comunitárias será vantajoso para ambas
as partes, contribuirá para a definição de sociedades abertas naqueles países, e até para o êxito e
oportunidade do alargamento da CE;
16. Apela para que as fundações, as empresas , os mecenas e os institutos pró-mecenaticos, os
Centros de Informação sobre fundações, e de agrupamento de fundações, e bem assim a
Comissão, concedam às fundações em países ex-comunistas, que o mereçam, as convenientes
facilidades logísticas e financeiras ;
17 . Preconiza o desenvolvimento de partenariados entre fundações de vocação similar, na
mira de mais amplos resultados, por meio de uma acção concertada à escala europeia;

18 . Distingue que mereceriam especial encorajamento as fundações que participem na
invenção e desenvolvimento de respostas e iniciativas dinâmicas, adaptadas às necessidades
sociológicas da sociedade contemporânea, as que se empenham nomeadamente na defesa da
democracia, na promoção da solidariedade, no bem-estar dos cidadãos, no aprofundamento dos
Direitos do Homem, na defesa do ambiente, no financiamento da cultura, nas ciências e práticas
de saúde, nas vias da pesquisa;
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19 . Estimaria que a tipologia das Fundações, que se está processando no quadro do programa,
a que se refere o n2 1 , as identificasse cabalmente segundo os diversos critérios que são a natureza
do acto-fundador, a proveniência e afluxo de rendimentos, o campo de acção, a durabilidade, o
modo de intervenção, a natureza do projecto, e as ordenasse em função dos recursos disponíveis ;
20. Extrai , numa palavra, de tudo quanto fica dito, que a Comissão executiva, baseando-se na
posição parlamentar que esboça a presente resolução, deveria equacionar a relação fundações/
União Europeia, em documento a submeter por sua vez a este Parlamento, que o trataria a partir
de larga audição das Fundações e Centros ou grupos de Fundações interessados, em vista do
instrumento pertinente ;

21 .

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão,

bem como aos Governos dos Estados-membros .

2. Transporte aereo na Europa
B3-0252 e 0260/94

Resolução sobre o relatório apresentado pelo Comité de Conselheiros em Transportes Aéreos à
Comissão

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta o relatório apresentado pelo Comité de Conselheiros em Transportes Aéreos
à Comissão e que continha um certo número de recomendações destinadas a fazer sair as
companhias aéreas europeias da profunda crise em que actualmente se encontram,

— Tendo em conta o terceiro pacote de propostas de liberalização dos transportes aéreos
(COM(9 1)0275)0 ),

— Tendo em conta o Regulamento (CEE) n2 2409/92 sobre tarifas aéreas de passageiros e de
carga (2),
— Tendo em conta a sua Resolução de 20 de Abril de 1993 sobre a avaliação dos regimes de
auxílio em favor das transportadoras aéreas comunitárias (3),
— Tendo em conta a sua Resolução de 16 de Novembro de 1993 sobre as relações comerciais
com os países terceiros no domínio da aviação (4),
— Tendo em conta o Livro Branco da Comissão relativo à futura evolução da política comum
dos transportes (PCT) (COM(92) 0494) e a sua Resolução de 18 de Janeiro de 1994 sobre

política comum dos transportes (5),
A. Considerando que o Livro Branco da Comissão sobre crescimento, competitividade e
emprego (COM(93) 0700) deve constituir um quadro de referência indispensável para todas
as futuras políticas da União respeitantes a essas questões ;
B. Considerando a grave crise do sector aéreo e da indústria aeronáutica a que o Conselho
prestou também grande atenção durante os últimos meses;

C. Considerando que o representante sindical , membro do Comité de Conselheiros, não assinou
o relatório final ,

1.

Toma nota do relatório do Comité de Conselheiros, lamentando que, embora o inventário

dos problemas seja preciso, as causas e os objectivos a prosseguir a fim de encontrar soluções
não parecem adequados à dimensão da crise actual ;
C)
(2)
(3)
(4)
(5)

JO n£ C
JO n£ L
JO n£ C
Cf. acta
Cf. acta

258 de 04.10.1991 , pp. 2 e 14
240 de 24.08.1992, p.15
150 de 31.05.1993, p. 34
dessa data (Parte II , ponto 9)
dessa data (Parte II, ponto 9)
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2 . Considera, em especial, que as medidas que propôs nas suas numerosas resoluções,
incluindo nas acima mencionadas, constituem uma base mais desenvolvida para o estabeleci
mento de uma abordagem global das soluções da crise ;

3 . Considera que a cláusula social deve ser tida em consideração para a solução dos problemas
ligados aos transportes aéreos e recorda que o modelo social europeu não deve ser utilizado como
uma nova forma de proteccionismo;
4. Insiste no paralelismo necessário entre medidas de liberalização e de harmonização,
encontrando-se estas últimas muito longe da sua conclusão;
5 . Atribui grande importância aos problemas do ambiente e da segurança, quer dos
trabalhadores quer dos passageiros, e solicita que, para cada solução prevista, se efectue uma
avaliação do respectivo impacte no que se refere a estes dois aspectos ;

6. Considera indispensável uma reflexão sobre a melhor via para conciliar as exigências do
serviço público com as da concorrência;
7 . Solicita à Comissão que defina, com carácter de urgência, no que respeita às ajudas estatais
às companhias aéreas, uma política baseada em factores de interesse comercial , social,
estratégico e de emprego;

8 . Lamenta que o relatório não tenha proposto medidas destinadas a solucionar o problema de
importante sobrecapacidade criada pelas companhias aéreas nem explicite a ligação estreita
entre sobrecapacidade e crise;

9 . Manifesta a sua solidariedade com os trabalhadores de terra na sua jornada de acção
sindical europeia, organizada em 7 de Março de 1994, e solicita à Comissão que, antes de
qualquer decisão, proceda a um estudo sobre a assistência nos aeroportos e, em todas as fases do
procedimento, a uma consulta completa das organizações sindicais ; recorda que qualquer
processo de liberalização do ground handling deve ter em consideração as repercussões sobre o
emprego, a segurança e o ambiente ; exige ser plenamente associado a qualquer processo de
decisão ao nível da União ;

10. Salienta que um processo de liberalização desequilibrado dos serviços de terra pode
implicar uma crise dos investimentos nos aeroportos ; solicita à Comissão que apresente uma
proposta pela total transparência dos custos em matéria de aeroportos ;
1 1 . Solicita à Comissão que apresente um estudo sobre o nível das tarifas, designadamente
sobre as eventuais consequências de uma diminuição importante sobre o sector social , o
ambiente e a segurança, e aplique, de forma correcta, as medidas de salvaguarda previstas no
terceiro pacote ;
12 . Propõe que, para o efeito, se constitua uma comissão de inquérito em que participem as
organizações sindicais do sector;
13 . Considera que as ajudas estatais devem responder aos critérios de transparência e de
coerência, de acordo com os objectivos de uma política dos transportes integrada e renovada, e
solicita à Comissão que harmonize e coordene as ajudas que respondam a essa coerência, tendo,
simultaneamente, em conta a situação criada pelas ajudas concedidas às companhias dos países
terceiros ; considera, em especial , que devem manter-se as ajudas ao desenvolvimento dos modos
de transporte menos poluentes ;

14. Considera que os Governos dos Estados-membros têm o direito de tomar em consideração
os factores de interesse social, estratégico e de emprego ao avaliarem a necessidade de
«injecções» de capitais nas companhias aéreas estatais ;
15 . Regozija-se com as conclusões do Comité dos Conselheiros respeitantes às infra
-estruturas, coerentes com as propostas do Parlamento Europeu, e recorda que as infra-estruturas
aeroportuárias devem ser integradas nas redes transeuropeias multimodais ;
1 6. Reitera, no que se refere às negociações entre a União e os países terceiros, a necessidade
de agir progressivamente, no respeito da reciprocidade e de outros princípios gerais em que
assenta a nova PCT ;
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17 . Lamenta que o Conselho não tenha, até hoje, chegado a uma posição comum sobre os
problemas do controlo do tráfego aéreo ; recorda a necessidade urgente de harmonizar os
controlos do tráfego aéreo na União, a fim de permitir, no futuro, a aplicação de um sistema ATC
único ;

18 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão, ao Conselho,
aos Governos dos Estados-membros, ao Comité Sindical dos Transportes na CE, à Associação
das Companhias Europeias de Navegação Aérea e à Organização da Aviação Civil Internacional .

3. Conselho Europeu de Empresa
B3-0253, 0256, 0268 e 0272/94

Resolução sobre a situação das negociações para a criaçao de um Conselho Europeu de Empresa
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia e o Protocolo relativo a
política social a ele anexo,
— Tendo em conta o seu parecer de 10 de Julho de 1991 sobre a proposta da Comissão ao
Conselho de uma directiva relativa à criação de um Conselho Europeu de Empresa nas
empresas ou grupos de empresas de dimensão comunitária, tendo em vista a informação e a
consulta dos trabalhadores ('),

— Tendo em conta as negociações do Conselho sobre o parecer em causa,

— Tendo em conta a sua Resolução de 24 de Fevereiro de 1 994 sobre a nova dimensão social do
Tratado da União Europeia (2),
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão sobre a aplicação do Protocolo relativo à
Política Social ,

A. Considerando que a credibilidade da União Económica e Monetária depende da consecução
de uma coesão económica e social ;

B. Considerando que os signatários do Protocolo relativo à Política Social se comprometeram,
com a realização do mercado interno, a reforçar a sua dimensão social ;

C. Considerando que, a nível europeu, os direitos dos trabalhadores ainda não beneficiaram do
mesmo impulso de desenvolvimento que o mercado interno e as possibilidades daí
decorrentes para as empresas ;
D. Considerando que os trabalhadores têm o direito inalienável de serem informados e
consultados sobre as políticas da sua empresa;

E. Exprime a sua surpresa pela moderação, em vários pontos, por parte da Comissão, do texto
de compromisso da Presidência belga do Conselho;
F. Considerando que os artigos 3- e 42 do Protocolo relativo à Política Social atribuem uma
nova dimensão ao diálogo social a nível comunitário, através do qual os parceiros sociais
podem celebrar acordos que, com base numa decisão adoptada pelo Conselho, sob proposta
da Comissão, podem adquirir o estatuto de direito comunitário,
(')
(2)

JO n£C 240 de 16.9.1991 , p. 118
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1 . Lamenta que o Conselho dos Assuntos Sociais não tenha conseguido chegar a um consenso
no que se refere à criação de um Conselho Europeu de Empresa, tendo em vista a informação e a
consulta nas empresas transnacionais ;

2. Salienta que, nos termos do Acordo relativo à Política Social, é possível aprovar esta
proposta em Conselho de Ministros por maioria qualificada;
3 . Salienta ainda que a Comissão, nos termos do Acordo relativo à Política Social, ouviu os
parceiros sociais sobre a sua proposta relativa à criação de Conselhos Europeus de Empresa;

4. Deplora que a Comissão utilize já a Comunicação sobre a Aplicação do Acordo relativo à
Política Social como base de consulta, quando o Parlamento ainda não se pronunciou sobre a
questão do reconhecimento mútuo dos parceiros sociais ;
5 . Entende que deverá chegar-se a uma solução prática e exequível que tenha em conta as
diferentes condições observadas nas diferentes empresas e países em causa;
6. Relembra a Comissão que, no que se refere à segunda consulta dos parceiros sociais, se
prevê um prazo de apenas seis semanas para a emissão de um parecer;

7 . Espera que a Comissão, após a expiração do prazo de seis semanas, aplique de imediato o
processo legislativo normal, quando se verificar que os parceiros sociais não estão em condições
de entabular negociações sérias que conduzam a um acordo imediato sobre a criação de
Conselhos Europeus de Empresa a nível europeu ;

8 . Insta a Comissão a apresentar o texto de compromisso da Presidência belga como proposta
de uma directiva do Conselho, nos termos do n2 2 do artigo 2s do Acordo relativo à Política
Social, se as organizações europeias dos empregadores e as organizações sindicais não chegarem
a um acordo de base para o início das negociações entre ambas as partes relativamente ao
Conselho Europeu de Empresa;

9. Insta a Comissão a transmitir-lhe, para informação, a proposta que foi submetida à
apreciação dos parceiros sociais ;
10.

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

4. Pedido de levantamento da imunidade parlamentar do Deputado Stamoulis
A3-0121/94

Decisão sobre o pedido de levantamento da imunidade parlamentar do Deputado Stamoulis

O Parlamento Europeu,

— Tendo recebido o pedido de levantamento da imunidade parlamentar do Deputado
Stamoulis, apresentado pelo Ministro da Justiça da República Helénica em 10 de Dezembro
de 1992 e comunicado em sessão plenária de 20 de Janeiro de 1993 ,
— Tendo em conta o artigo 102 do Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades das
Comunidades Europeias , de 8 de Abril de 1965 , bem como o n2 2 do artigo 42 do Acto
relativo à eleição dos representantes para o Parlamento Europeu por sufrágio universal
directo, de 20 de Setembro de 1976,

— Tendo em conta os acórdãos do Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia, de 1 2 de Maio
de 1964 e de 10 de Julho de 1986 ('),

— Tendo em conta o artigo 622 da Constituição da República Helénica,
— Tendo em conta o artigo 62 do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão do Regimento, da Verificação de Poderes e das
Imunidades (A3-0121 /94),
(')

Cf. Colectânea de Jurisprudência do TJCE, p. 397 , processo n£ 101 /63 (Wagner/Fohrmann e Krier), ibidem, p. 2403,
processo n£ 149/85 nota IMU (Wybot/Faure), p. 2403 .

28 . 3 . 94

28 . 3 . 94

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N£ C 91 /55

Quarta-feira, 9 de Março de 1994

1.

Decide não levantar a imunidade parlamentar do Deputado Stamoulis ;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir de imediato a presente decisão e o relatório da sua
comissão às autoridades competentes da República Helénica.

5. Politica vitivinícola
A3-0070/94

Resolução sobre a evolução e futuro da política vitivinícola
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Conselho sobre a evolução e futuro da
política vitivinícola (COM(93)0380 — C3-0298/93),
— Tendo em conta a sua Resolução de 17 de Dezembro de 1993 sobre o relatório da Comissão
ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre as actividades do corpo de agentes específicos
da Comissão para o controlo dos produtos vitivinícolas ('),
— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural (A3-0070/94),

A. Considerando que a reforma da PAC tem de ser global e coerente e que os princípios que a
enformam devem estender-se também a sectores até agora excluídos, tais como o sector
vitivinícola; que, nesta perspectiva, são necessárias medidas de ordenamento da produção e
de apoio aos rendimentos dos produtores, complementares da política de preços e que a
futura política deverá basear-se em parâmetros justos, isto é, num sistema de recolha de
dados fiáveis, na ausência do qual a eficácia destas medidas será posta em causa;

B. Considerando que com medidas dissuasoras da produção como a destilação a baixo preço e a
promoção do arranque de vinhas não se conseguiu equilibrar o mercado; que, além disso, a
descida contínua das cotações no mercado, o incitamento à limitação de rendimentos e
diminuição dos preços institucionais propostos pela Comissão não foram selectivos e
impediram o desenvolvimento de uma política que privilegiasse a qualidade, já que os
esforços dos produtores nesse sentido não puderam ser compensados ;
C. Considerando a existência de regiões com forte vocação natural vitícola, a tradicional
exploração das vinhas que levou a que a viticultura passasse a constituir parte integrante da
economia e da cultura dessas regiões e o facto de se impor a realização de esforços com vista
a evitar o desaparecimento dessa cultura, tendo em conta os graves problemas económicos,
sociais, de desertificação e de ordenamento do território que daí decorreriam;
D. Considerando que o vinho, apesar de ter perdido ao longo dos anos parte da sua função
alimentar, continua a ser um produto agrícola fruto de uma tradição milenária na Europa, de
grande significado cultural, económico e gastronómico;
E. Considerando que os objectivos dos programas regionais deverão estar em sintonia com a
OCM comunitária e, consequentemente, deverão ter como objectivo a contenção da
produção vitícola, a diminuição dos rendimentos e um aumento da qualidade e que é
igualmente necessário estabelecer uma relação entre estes programas e os mecanismos de
destilação;

F. Considerando a necessidade de reduzir consideravelmente a produção vinícola de forma a
reequilibrar a sua relação com o consumo através da contenção do rendimento, da
prossecução da política de arranque de vinhas e de dissuasão das práticas enológicas que
permitem a comercialização de produtos de qualidade inferior;
(')
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G. Considerando que o mercado do álcool para fins alimentares de origem vitícola constitui um
meio tradicional de escoamento na viticultura comunitária, especialmente para os produtores
cuja vocação principal é o fabrico de aguardentes , não devendo ser considerado como um
meio de escoamento para os excedentes vitícolas ;

H. Considerando que os processos de produção e de vinificação devem ser redefinidos com
vista a promover a qualidade e a assegurar o equilíbrio do mercado;
I.

Considerando que é necessário assegurar a todos os produtores da Comunidade a igualdade
de tratamento, bem como condições equitativas ;

J.

Considerando que não parece realista dividir a Comunidade em duas únicas zonas vitícolas
em função da taxa alcoométrica mínima e da capacidade de enriquecimento ;

K. Considerando que a prática do enriquecimento indiscriminado contribuiu para a constituição
de excedentes e para a comercialização de produtos de baixa qualidade ;
L. Considerando que a procura da qualidade no decurso da fase produtiva e do processo de
transformação só será alcançada se o custo do enriquecimento se revelar mais elevado ;

M. Considerando que a crescente pressão dos mercados internacionais (negociações do GATT,
importações crescentes de novos países produtores, etc .) pode contribuir para a diminuição
das exportações comunitárias e simultaneamente aumentar a competitividade das importa
ções de países terceiros, o que em conjunto com as tendências de redução do consumo pode
aumentar ainda mais o nível de excedentes ;

N. Considerando que o tratamento fiscal concedido ao vinho é distinto nos Estados-membros e
que nalguns deles o nível de taxas e impostos determina uma subida significativa dos preços
de venda actuando como um elemento dissuasor do consumo; que, em qualquer caso, é
contraditório que se apoie a viticultura a nível comunitário com fundos do FEOGA e
simultaneamente, se dificultem as vendas, a nível nacional , com impostos exorbitantes ; que
esta situação produz além disso efeitos que distorcem a concorrência no mercado único e
deveria, em consequência, ser corrigida;
O. Considerando que a diminuição do consumo se deve também a campanhas de descrédito e à
ausência de informação correcta tornando necessárias a todos os níveis acções de
informação e de promoção do vinho, que exaltem a qualidade e tipicidade dos diversos
produtos, sendo pois conveniente que a Comissão elabore um programa, que as regiões
possam adoptar numa fase posterior, para a promoção e valorização do vinho como produto
que, quando consumido com moderação, é expoente da tradição cultural e gastronómica das
regiões da Europa;

P. Considerando que é necessário regulamentar e potenciar as iniciativas interprofissionais que
têm por objectivo definir os rendimentos, fiscalizar a aplicação das normas e promover
acções de valorização do vinho;
Q. Considerando que os problemas devem ser tratados ao nível do conjunto do sector, que
importa reforçar a coesão de todo o sector, melhorar a informação interna do mesmo sobre a
produção do mercado e desenvolver acções de promoção, investigação e comunicação,
evitando assim uma maior fragmentação do sector;
I.

Considerações gerais e financiamento

1 . Regista com agrado a intenção da Comissão de proceder a uma reforma global para
equilibrar o mercado antes do fim da década e de simplificação e racionalização; no entanto,
exprime as suas dúvidas sobre a eficácia das medidas que a Comissão propõe no documento de
reflexão destinadas a reequilibrar o sector e receia que a ausência de harmonização e a
manutenção de regimes excepcionais acentue cada vez mais as diferenças entre as regiões de
produção e transfira para os Estados-membros a responsabilidade de garantir os rendimentos dos
produtores e de suportar as despesas decorrentes dos excedentes estruturais, o que seria
discriminatório relativamente a outros sectores agrícolas ;

2.

Entende que as medidas estruturais de apoio ao rendimento e as medidas de intervenção

destinadas a eliminar os excedentes devem ser totalmente financiadas pelo orçamento comuni
tário, em medida idêntica à estabelecida para outros sectores agrícolas pela reforma da PAC ;
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3 . Considera que, determinando a reforma da OCM, por vezes, a reestruturação de todo o
sector vitícola em certas regiões, torna-se necessária a adopção de disposições orçamentais
destinadas a acompanhar essa reforma;

II. Ordenamento da produção: planos regionais e arranque de vinhas
4. Acolhe com satisfação o lançamento de uma política de adaptação ordenada do potencial
vitícola através de programas regionais plurianuais, que podem desempenhar um papel
importante na preservação da paisagem natural e do equilíbrio ambiental, bem como no
ordenamento da produção, na aplicação de medidas estruturais e no reequilíbrio do mercado;
solicita por conseguinte à Comissão e às autoridades competentes dos Estados-membros e das
diferentes regiões que desenvolvam ao máximo esforços de cooperação a fim de assegurar na
prática a coerência das diversas acções previstas nos programas tendo em conta as necessidades
do sector a nível comunitário global . Do mesmo modo, os programas regionais poderiam prever
iniciativas para as quais poderia prever-se a participação financeira não só do FEOGA, mas
também de outros fundos estruturais ;

5 . Considera que nos planos regionais deveriam fixar-se para todos os vinhos (vinhos de mesa
e VQPRD) rendimentos máximos por zonas e estabelecer-se mecanismos de identificação e
controlo das explorações que os ultrapassem; que os produtores responsáveis pelo desrespeito
desses limites de rendimento deveriam, no que se refere à percentagem de excesso de produção,
ser excluídos da possibilidade de beneficiarem do sistema de ajudas comunitárias ;
6. Considera adequado que o arranque de vinhas se insira nos programas regionais, o que pode
contribuir para amenizar as consequências nefastas em termos de ambiente e de destruição do
perímetro vitícola fruto de decisões isoladas de arranque de vinhas. No entanto, não encara com
optimismo a reflorestação, já que a pequena dimensão de muitas explorações e a aridez
característica de algumas regiões não permite a actividade florestal , dado o que, para se evitarem
as consequências desastrosas do abandono das terras, deveriam prever-se outras alternativas tais
como a vindima em verde, que elimina a produção e mantém o coberto vegetal e , em qualquer
caso, a possibilidade de que essas terras sejam abrangidas pelo regime de pagamentos
compensatórios para as culturas arvenses ;
7 . Considera necessário, a fim de evitar a aplicação de políticas contraditórias aos diversos
níveis administrativos da OCM do sector, que as regiões que põem em prática os programas da
sua competência estabelecendo e obtendo resultados consideráveis em termos de redução do
potencial vitivinícola, dos rendimentos e de um aumento da qualidade, possam beneficiar de uma
redução parcial das obrigações de destilação;
8 . Solicita que, para a repartição das capacidades produtivas , se tome em consideração a
realidade socioeconómica, a vocação para uma produção de qualidade e a ausência de culturas
alternativas ;

III. Ajudas ao rendimento

9. Entende que o sistema de ajudas ao rendimento deveria ser selectivo, privilegiando os
produtores com menores rendimentos e cujas práticas agrícolas sejam compatíveis com o meio
ambiente, bem como os radicados em regiões essencialmente vitícolas sem produções alterna
tivas . O compromisso de não proceder ao enriquecimento artificial do grau alcoólico poderá ser
um parâmetro a ter em conta para aumentar a ajuda;

IV. Destilações
10. Considera que, enquanto o conjunto de novas medidas de reestruturação do sector não
surtir efeito, as destilações continuam a ser a medida principal de intervenção e de apoio do
mercado e que, por essa razão, a restrição de preços e quantidades deveria ser gradual e paralela
ao êxito obtido pelas medidas restantes no reequilíbrio do sector;

I
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11 . Considera adequado que se incluam todos os vinhos (vinhos de mesa e VQPRD) no
balanço vitivinícola e que se submetam às obrigações de destilação; além disso, é necessário
estabelecer critérios mínimos homogéneos para a sua classificação como VQPRD, tais como
determinar as zonas de produção segundo critérios objectivos, delimitar as superfícies, definir as
variedades e práticas culturais e enológicas, estabelecer rendimentos máximos, reforçar os
controlos , etc ;

12 . Considera aconselhável a manutenção de uma destilação preventiva que incentive os
produtores a apresentarem os seus excedentes de pior qualidade no início da campanha com um
preço de partida de pelo menos 70% do preço de orientação e que poderia ter carácter regressivo
em função do saneamento do mercado em campanhas posteriores . As quantidades entregues para
esta destilação poderão ser dedutíveis da destilação obrigatória;
13 . Entende que na fixação dos valores absolutos das produções nacionais de referência com
vista à aplicação do sistema de destilações devem ser tidas em conta, para cada Estado-membro,
as produtividades médias das suas regiões, a ausência de alternativas culturais e o consumo
nacional de álcool vínico, para que haja maior equidade e justiça na repartição das penalizações ;

14.

Entende que não deve subestimar-se a existência de lim mercado de álcool para o fabrico

de aguardentes, brandys, vinhos licorosos, aromatizados, etc., que pode abastecer-se a partir das
destilarias . Neste contexto, reconhece a necessidade de apoiar este subsector, seja concedendo
uma ajuda para os contratos de destilação com os utilizadores deste tipo de álcool e, em qualquer
caso, prevendo a possibilidade de que estas quantidades possam ser dedutíveis da quota da
destilação obrigatória;

15 . Considera que seria conveniente aumentar a obrigação de destilação de subprodutos até
15% , tornando-a extensível a todos os vinhos, estabelecendo um preço suficientemente
remunerador para este tipo de entregas vínicas ;
V. Práticas enologicas

16 . Afirma que a actual saturação do mercado e as exigências de uma produção de qualidade
tornam necessário que se considere o enriquecimento como uma necessidade excepcional de
compensação de circunstâncias naturais e climáticas adversas e não como uma prática corrente
na base de uma produção de elevados rendimentos ; por essa razão poderia elevar-se o grau
alcoólico mínimo natural para 7 ou 8%, segundo as regiões, e estabelecer que os níveis de
enriquecimento máximo não ultrapassem 1,5 e 2% vol ;
17 . Solicita que se prevejam, em função do enriquecimento e do teor mínimo alcoométrico
pelo menos três zonas vitícolas ;

18 . Entende que actualmente os conhecimentos tecnológicos permitem obter um mosto
concentrado rectificado em estado cristalino que, sendo neutro em termos organolépticos e
podendo dosear-se convenientemente, é passível tecnicamente de substituir a sacarose ; por essa
razão considera que nas regiões em que as condições naturais e climáticas possam tornar
necessário o enriquecimento, este deveria praticar-se a médio prazo e exclusivamente com mosto
concentrado rectificado, o que constituiria um meio de o próprio sector reabsorver parte dos seus
excedentes ;

19 . Entende que, para além dos limites máximos de aumento do grau alcoólico natural, o
enriquecimento deveria submeter-se a outras regras como, por exemplo, o estabelecimento de
limites para a quantidade máxima de açúcar a utilizar por hectare ;

20. Considera que, em nome da transparência perante os consumidores e da defesa dos seus
direitos, o rótulo da garrafa deveria indicar se foi ou não sujeito a enriquecimento por sacarose,
mosto concentrado rectificado ou mosto concentrado ;

VI. Ajuda a produção de mosto

2 1 . Entende que, enquanto se continuar a praticar na Comunidade o enriquecimento através da
sacarose a fim de permitir a neutralidade dos custos dos diversos processos de enriquecimento,
deve manter- se a ajuda à produção de mosto concentrado, tanto mais quanto é uma prática que
contribui para a redução dos excedentes ; além disso, é conveniente manter essa ajuda durante
uma fase transitória necessária para afinar os resultados da pesquisa e para criar um mercado para
este produto;
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VII. Subsector do álcool

22 . Exprime a sua preocupação com o facto de o problema dos excedentes estruturais poder
ser transferido para o sector dos álcoois e exorta a Comissão a apresentar propostas de
racionalização deste sector, que permitam uma separação nítida entre o mercado dos álcoois
industriais e do álcool destinado a fins alimentares ;

VIII. Comercialização e valorização do vinho

23 . Solicita à Comissão que acorde mecanismos que garantam a preferência comunitária e a
conformidade do vinho importado com requisitos idênticos aos impostos à comercialização da
produção comunitária;
24. Salienta a importância de se proceder a uma harmonização da regulamentação internacio
nal em matéria de definição do vinho e produtos vinícolas, bem como das normas relativas à
protecção das designações de origem ;
25 . Considera conveniente que a Comissão elabore um programa a nível comunitário que,
posteriormente, possa ser adaptado às diversas regiões, de promoção e valorização do vinho,
elemento primordial de uma tradição cultural e gastronómica própria da Europa e expoente da
sua civilização, cujo consumo em quantidades moderadas oferece numerosos efeitos benéficos
para a saúde. Por outro lado, não deve esquecer-se a promoção dos produtos da vinha em geral e a
possibilidade de diversificar a oferta através de eventuais novos produtos que possam dar
resposta a novas tendências do mercado;
26. Considera necessário desencadear uma análise dinâmica do mercado e lançar, com a
participação das instituições públicas e das organizações interprofissionais do sector, uma
verdadeira política de promoção comercial do vinho; neste sentido, seria interessante criar uma
rubrica de ajuda comunitária para a constituição de um fundo destinado à realização de estudos e
à investigação sobre a evolução do mercado e dos hábitos de compra e consumo, identificando as
possibilidades de cada tipo de produto . Por outro lado, considera extremamente judiciosa a ideia
da Comissão de criar uma rubrica orçamental de ajuda à investigação e formação técnica dos
viticultores e enólogos ;

27 .

Considera ainda que a Comissão deveria financiar a promoção dos vinhos europeus fora

do território da Comunidade ;

28 . Solicita à Comissão que, aquando do envio da proposta ao Parlamento Europeu, apresente
igualmente uma perspectiva sobre o impacto dos acordos do GATT no sector;
IX. Iniciativas interprofissionais

29 . Salienta a necessidade de regulamentar e potenciar as iniciativas interprofissionais do
sector, tendo em conta as suas potencialidades para participarem no ordenamento do mercado,
contribuírem para a aplicação da regulamentação, colaborarem na realização de controlos e
favorecerem a transparência do sector, bem como para o desenvolvimento das acções de
promoção;
X.

Controlos

30. Salienta que uma condição indispensável para o êxito da reforma do sector é a
sistematização dos controlos, visando garantir a aplicação uniforme da legislação vitivinícola,
criando para este efeito um laboratório central de arbitragem e reforçando o corpo de
controladores comunitários que, dotados de meios humanos e materiais adequados, possa
colaborar com as autoridades nacionais e regionais, exercendo actividades de inspecção, de
repressão e de penalização das fraudes . Do mesmo modo solicita-se a criação de um cadastro
vitícola eficaz e a verificação da evolução das superfícies por fotogrametria aérea ;
*
*

31.

*

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e a Comissão.
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6. Estatuto do Provedor de Justiça
A3-0133/94

Decisão sobre o estatuto do Provedor de Justiça Europeu e as condições gerais de exercício das
suas funções
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, em especial o n2 4 do artigo
1382-E,

— Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, em
especial o n2 4 do artigo 202-D,
— Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica, em
especial o n2 4 do artigo 1072-D,
— Tendo em conta a sua Resolução de 17 de Dezembro de 1992 sobre o Provedor de Justiça
europeu — Estatuto e condições gerais de exercício das funções do Provedor de Justiça ('),
— Tendo em conta o Acordo Interinstitucional de 25 de Outubro de 1993 (2),

— Tendo em conta o parecer da Comissão de 25 de Outubro de 1993 ,
— Tendo em conta a sua Resolução de 17 de Novembro de 1993 sobre democracia,
transparência e subsidiariedade — Provedor de Justiça Europeu — Comité de Conciliação,
que contém em anexo o projecto de decisão do Parlamento Europeu relativa ao estatuto e às
condições gerais de exercício das funções de Provedor de Justiça Europeu (3),

— Tendo em conta a Decisão do Conselho de 7 de Fevereiro de 1994 que aprova o projecto de
decisão do Parlamento relativo ao estatuto e às condições gerais de exercício das funções de
Provedor de Justiça Europeu (4),
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Instititucionais (A3-0 133/94),
DECIDE

Artigo 12

Adoptar definitivamente o estatuto do Provedor de Justiça Europeu e as condições gerais de
exercício das suas funções, em conformidade com o texto aprovado na sua citada Resolução de
17 de Novembro de 1993 ;

Artigo 22

A presente decisão, que compreende o estatuto do Provedor de Justiça Europeu e as condições
gerais de exercício das suas funções e é assinada pelo Presidente do Parlamento Europeu, será
publicada no Jornal Oficial das Comunidades Europeias (série L).
(■)
(2 )
(3)
(4)

JO n° C
Cf. acta
Cf. acta
JO n£ L

21 de 25.1.1993 , p.141
de 17.1 1.1993 (Parte II , ponto 5 , Anexo)
dessa data (Parte II , ponto 5 )
54 de 25.2. 1994, p. 25
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7. Supervisão prudencial

*** I

A3-0085/94

Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera as Directivas 77/780/CEE
e 89/646/CEE no domínio das instituições de crédito, as Directivas 73/239/CEE e 92/49/CEE no
domínio do seguro não vida, as Directivas 79/267/CEE e 92/96/CEE no domínio do seguro de vida
e a Directiva 93/22/CEE no domínio das empresas de investimento com vista ao reforço da
supervisão prudencial (COM(93)<)363 — C3-0296/93 e C3-0440/93 — COD 0468)

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSÃO (*)

DO PARLAMENTO

(Alteração n2 1 )
ARTIGO
3°


— ao n2 2 do artigo 3- da Directiva 77/780/CEE,
— à alínea a) do artigo 6- da Directiva 73/239/CEE,
alterada pela Directiva 92/49/CEE, e
— à alínea a) do artigo 62 da Directiva 79/267/CEE,
alterada pela Directiva 92/96/CEE,

— ao n^ 2 do artigo 3° da Directiva 77/780/CEE,
— à alínea a) do artigo 62 da Directiva 73/239/CEE,
alterada pela Directiva 92/49/CEE, e
— à alínea a) do artigo 62 da Directiva 79/267/CEE,
alterada pela Directiva 92/96/CEE,

um travessão com a seguinte redacção:
«— a administração central da empresa financeira deve

um travessão com a seguinte redacção:
«— a administração central (na qual estão representados
os mais importantes órgãos de tomada de decisão) da
empresa financeira deve estar situada no mesmo
Estado-membro da sua sede social e no qual a
autorização está a ser pedida.».

estar situada no mesmo Estado-membro da sua sede

estatutária e no qual a autorização está a ser pedi
da.».

(*)

JO n° C 229 de 25.8.1993 , p. 10

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de directiva
do Parlamento Europeu e do Conselho que altera as Directivas 77/780/CEE e 89/646/CEE no
domínio das instituições de crédito, as Directivas 73/239/CEE e 92/49/CEE no domínio do seguro
não vida, as Directivas 79/267/CEE e 92/96/CEE no domínio do seguro de vida e a Directiva
93/22/CEE no domínio das empresas de investimento com vista ao reforço da supervisão
prudencial (COM(93)0363 — C3-0296/93 e C3-0440/93 — COD 0468)

(Processo de co-decisão: primeira leitura)
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho
(COM(93)0363 — COD 0468) ('),

— Consultado pela Comissão, nos termos do n2 2 do artigo 1 892B e do n2 2 do artigo 57^ do
Tratado CE (C3-0296/93 e C3-0440/93),
— Tendo em 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
(A3-0085/94),
(')

JO ns C 229 de 25.8.1993 , p. 10
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1.

Aprova a proposta da Comissão, com as alterações que nela introduziu ;

2.

Insta a Comissão a alterar a sua proposta nesse sentido, nos termos do n2 2 do artigo 1 89^A

do Tratado CE ;

3 . Convida o Conselho a incluir na posição comum que adoptará, nos termos do n2 2 do artigo
1 89--B do Tratado CE, as alterações aprovadas pelo Parlamento ;
4. Solicita a apresentação de nova proposta, caso a Comissão tencione alterar substancialmen
te a sua proposta tal como alterada pelo Parlamento;

5.

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

8. Incineração de resíduos perigosos **I
A3-0128/94

Projecto do Conselho de uma directiva relativa à incineração de resíduos perigosos (8306/93 —
C3-0303/93 — SYN 406)

Este projecto foi aprovado com as seguintes alterações :
ALTERAÇÕES

PROJECTO
DO CONSELHO

DO PARLAMENTO

(Alteração n2 1 )
Terceiro considerando

Considerando que a incineração de resíduos pengosos
provoca emissões que podem causar poluição, lesando
assim se não for devidamente controlada, o ambiente e a
saúde pública; que, nalguns casos, a poluição pode
transpor as fronteiras;

Considerando que a incineração de resíduos pengosos,
dadas as suas características e composição, provoca
emissões particularmente perigosas para o ar, o solo e as
águas superficiais e subterrâneas, ameaçando assim a
saúde pública; que, nalguns casos, a poluição pode
adquirir um carácter transfronteira;

(Alteração n° 2)
Quarto considerando

Considerando, por conseguinte, que são necessárias
acções preventivas para proteger o ambiente contra
emissões perigosas resultantes da incineração de resíduos
perigosos ;

Considerando, por conseguinte, que são necessárias
acções preventivas para proteger o ambiente contra
emissões perigosas resultantes da incineração de resíduos
perigosos e para garantir aos cidadãos o direito a um
ambiente limpo e saudável ;

(Alteração n2 3)
Após o quarto considerando (novo considerando)
Considerando que a incineração de resíduos não constitui
uma solução definitiva para o problema dos mesmos,
devendo a sua não produção constituir o objectivo
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PROJECTO

ALTERAÇÕES

DO CONSELHO

DO PARLAMENTO

primeiro; que, só em caso de impossibilidade de não
produção, deverá proceder-se à reciclagem das substân
cias dos resíduos e que, só em caso de impossibilidade de
reciclagem, deverá tomar-se em consideração uma elimi
nação compatível com o ambiente, mediante a incinera
ção;

(Alteração n2 4)
Décimo considerando

Considerando que uma protecção ambiental de elevado
nível exige que se estabeleçam e mantenham condições
de exploração adequadas e valores-limite de emissões
para as instalações de incineração de resíduos perigosos
na Comunidade ; que são necessárias disposições espe
ciais no caso das emissões de dioxinas e furanos, que é
essencial reduzir recorrendo às tecnologias mais avança
das ;

Considerando que uma protecção ambiental de elevado
nível exige que se estabeleçam e mantenham condições
de exploração adequadas e valores-limite de emissões
para as instalações de incineração de resíduos perigosos
na Comunidade ; que são necessárias disposições espe
ciais no caso das emissões de dioxinas e furanos, que é
essencial reduzir recorrendo às tecnologias mais avança
das ; que, a este respeito e em primeiro lugar, as autori
dades competentes, ao emitirem ou reverem a licença,
devem tomar em consideração os progressos mais recen
tes em técnicas de controlo eficiente das emissões;

(Alteração n2 5)
Décimo primeiro considerando

Considerando que são necessárias técnicas de medição
de alto nível para controlar as emissões de modo a
garantir a observância dos valores-limite e dos valores
-guia dos poluentes ;

Considerando que são necessárias técnicas de medição
de alto nível para controlar as emissões de modo a
garantir a observância dos valores-limite dos poluentes ;

(Alteração n£ 6)
Décimo segundo considerando
Considerando ser necessana uma protecção integrada do
ambiente contra as emissões resultantes da incineração
de resíduos perigosos ; que, por conseguinte, só se poderá
proceder à descarga dos resíduos aquosos, resultantes da
lavagem dos gases de combustão após tratamento separa
do, a fim de evitar a transferência da poluição de um meio
para outro ; que serão estabelecidos, dentro de um prazo
de dois anos a contar da data de adopção da presente
directiva, valores-limite específicos para os poluentes
contidos nesses resíduos aquosos ;

Considerando ser necessária uma protecção integrada do
ambiente contra as emissões resultantes da incineração
de resíduos perigosos ; que, por conseguinte, no caso de
instalações novas, só se poderá proceder à descarga dos
resíduos aquosos, resultantes da lavagem dos gases de
combustão, imediatamente após a transposição da pre
sente directiva para o direito nacional e que, no caso de
instalações já existentes, não serão permitidas descargas
após um prazo de transição adequado; que, até à renova
ção do equipamento, só poderão ser feitas descargas de
resíduos aquosos após tratamento separado, a fim de
evitar a transferência da poluição de um meio para outro;
que serão estabelecidos, dentro de um prazo de dois anos
a contar da data de adopção da presente directiva,
valores-limite específicos para os poluentes contidos
nesses resíduos aquosos ;

(Alteração n2 7)

Após o décimo quinto considerando (novo considerando)
Considerando que os Estados-membros prescrevem téc
nicas de tratamento adequadas para as poeiras de filtra
ção e os produtos reagentes, a fim de evitar a entrada no
ciclo ambiental de substâncias orgânicas ou metais pesa
dos ;
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PROJECTO

ALTERAÇÕES

DO CONSELHO

DO PARLAMENTO

(Alteração n2 8)
Décimo sétimo considerando

Considerando que os relatórios referentes à execução da
presente directiva são um elemento de informação impor
tante para a Comissão e os Estados-membros no que
respeita aos progressos registados a nível das técnicas de
controlo das emissões ;

Considerando que as informações referentes a execução
da presente directiva são um elemento de informação
importante para a Comissão e os Estados-membros no
que respeita aos progressos registados a nível das técni
cas de controlo das emissões ; que o comité previsto no
artigo 162 assistirá a Comissão na execução da presente
directiva ;

(Alteração n2 9)
Artigo 1 ", n- 1

1 . A presente directiva tem por objectivo estabelecer
medidas e procedimentos que previnam ou, quando tal
nãofor possível, reduzam ao mínimo os efeitos negativos
sobre o ambiente, em especial a poluição do ar, do solo e
das águas superficiais e subterrâneas, bem como os riscos
para a saúde humana, resultantes da incineração de
resíduos perigosos e, para tal, criar e manter condições de
exploração e valores-limite de emissão adequados para as
instalações de incineração de resíduos perigosos na

1 . A presente directiva tem por objectivo estabelecer
medidas e procedimentos que previnam ou pelo menos,
minimizem os efeitos sobre o ambiente, em especial a
poluição do ar, do solo e das águas superficiais e
subterrâneas, bem como os riscos para a saúde humana,
resultantes da incineração de resíduos perigosos e, para
tal , criar e manter condições de exploração e valores
-limite de emissão adequados para as instalações de
incineração de resíduos perigosos que não possam ser

Comunidade .

evitados ou reciclados na Comunidade .

(Alteração n° 10)

Artigo 22, n" 1 , primeiro travessão, primeiro ponto
— o teor em massa de hidrocarbonetos aromáticos

— o teor em massa de hidrocarbonetos aromáticos

policlorados, por exemplo bifenilos policlorados
(PCB ) ou fenol pentaclorado (PCP), não exceda as
concentrações previstas na legislação existente

policlorados, por exemplo bifenilos policlorados
(PCB ) ou fenol pentaclorado (PCP), não exceda 10
ppm

(Alteração n2 1 1 )
Artigo 22, n2 1, terceiro travessão

— resíduos perigosos resultantes da prospecção e da
exploração de recursos de óleo e de gás a partir de
plataformas «off-shore» e incinerados a bordo;

Suprimido

(Alteração n2 12)
Artigo 22, «2 2, terceiro parágrafo

Não estão abrangidas pela presente definição as seguintes instalações:
— instalações de incineração de carcaças ou restos de
animais;

— instalações de incineração de resíduos clínicos
infecciosos desde que esses resíduos não se tornem
perigosos pela presença de outros elementos cons
tantes no Anexo II da Directiva 91/689/CEE;

Suprimido
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— incineradores de resíduos urbanos que também inci
nerem principalmente resíduos clínicos infecciosos
que não estejam misturados com outros resíduos que
possam tornar-se perigosos por uma das outras
propriedades fixadas no Anexo III da Directiva
91/689/CEE.

(Alteração n2 1 3)
Artigo 3-, antes do n" 1 , frase introdutória (nova)
Os Estados-membros assegurarão o respeito das seguin
tes disposições:

(Alteração n2 14)
Artigo 3-, n'~ 1

1 . A licença prevista nos artigos 9- e 102 da Directiva
75/442/CEE, no artigo 1 12 da referida directiva, comple
tado pelo artigo 32 da Directiva 91 /689/CEE, e no artigo

1 . A licença prevista nos artigos 92 e 102 da Directiva
75/442/CEE, no artigo 1 12 da referida directiva, comple
tado pelo artigo 32 da Directiva 91 /689/CEE , e no artigo

32 da Directiva 84/360/CEE do Conselho será concedida

32 da Directiva 84/360/CEE do Conselho será concedida

apenas se o pedido de licença demonstrar que a instalação
de incineração está concebida, equipada e será explorada
de forma a serem tomadas as medidas preventivas ade
quadas contra a poluição do ambiente e a serem satisfei
tas as exigências previstas nos artigos 52 a 1 22.

apenas se o pedido de licença demonstrar que a instalação
de incineração está concebida, construída, equipada e
será explorada de acordo com as Melhores Técnicas
Disponíveis (MTD) de forma a serem tomadas as medidas
preventivas adequadas contra a poluição do ambiente e a
serem satisfeitas as exigências previstas nos artigos 52 a
122.

(Alteração n2 37)
Artigo 3-, n'~ 2

2. A licença concedida pelas autoridades competentes
deve incluir explicitamente os tipos e as quantidades de
resíduos perigosos que podem ser tratados na instalação
de incineração, bem como a capacidade total do incine-

2 . A licença concedida pelas autoridades competentes
deve incluir explicitamente os tipos, as categorias genéri
cas e as quantidades de resíduos perigosos que podem ser
tratados na instalação de incineração, bem como a capa

rador.

cidade total do incinerador.

(Alteração n2 15 )
Artigo 3% nZ 3

3 . Em relação a uma instalação inicialmente não desti
nada à incineração de resíduos perigosos que seja alimen
tada com estes resíduos de tal forma que o calor libertado
não seja superior a 40% , inclusive, do calor total liberta
do pela instalação em qualquer momento da sua explora
ção, aplicar-se-ão, pelo menos, os seguintes artigos :
artigos 12 a 52

n2s 1 e 5 do artigo 72
artigo 72 incluindo as disposições de mediação referidas
nos artigos 102 e 1 12
artigo 92
artigos 122, 132e 142.

3 . Em relação a uma instalação inicialmente não desti
nada à incineração de resíduos perigosos que seja alimen
tada com estes resíduos de tal forma que o calor libertado
se situe entre 10 e 40% do calor total libertado pela
instalação em qualquer momento da sua exploração,
aplicar-se-ão, pelo menos, os seguintes artigos :
artigos 12 a 52
n2s 1 e 5 do artigo 72
artigo 72 incluindo as disposições de mediação referidas
nos artigos 102 e 1 12
artigo 92
artigos 122, 132e 142.
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Em relação a uma instalação inicialmente não destinada a
incineração de resíduos perigosos que seja alimentada
com estes resíduos de tal forma que o calor libertado seja
inferior a 10% ou superior a 40% do calor total libertado
pela instalação em qualquer momento da sua exploração,
aplicar-se-á a presente directiva na sua totalidade.

(Alteração n2 17)
Artigo 3-, n- 4, terceiro parágrafo
Uma comparação dos resultados das medições efectua
das nas condições menos favoráveis dentro de seis meses
após o início da exploração deverá mostrar que são
cumpridas as disposições do artigo 72. Durante este
período, a autoridade competente pode conceder isen
ções quanto às percentagens estabelecidas no n2 3 .

A licença expirara três meses após o início dessa incine
ração, se uma comparação dos resultados das medições
efectuadas nas condições menos favoráveis mostrar que
não são cumpridas as disposições do artigo 72. Durante
este período de três meses, a autoridade competente
concederá isenções quanto às percentagens estabelecidas
no n2 3 .

(Alteração n2 1 8)
Artigo 5-, antes do n- 1, frase introdutória (nova)

Os Estados-membros assegurarão o respeito das seguin
tes disposições:

(Alteração n2 19)
Artigo 5- bis (novo)
Artigo 52 bis

Os Estados-membros tomarão medidas para que o equi
pamento utilizado para a armazenagem temporária e
tratamento prévio dos resíduos perigosos antes da sua
incineração permita a prevenção ou minimização das
emissões de poeiras, substâncias voláteis e odores.

(Alteração n2 20)
Artigo 6", n- 1
1 . As instalações de incineração de resíduos pengosos
serão exploradas de forma a conseguir o nível de incine
ração mais completo possível, o que pode exigir a
utilização de técnicas adequadas de tratamento prévio de
resíduos .

1 . As instalações de incineração de resíduos pengosos
serão exploradas de forma a conseguir uma incineração
completa, o que pode exigir a utilização de técnicas
adequadas de tratamento prévio de resíduos, com vista
quer a eliminar a toxicidade dos resíduos perigosos quer
a optimizar o processo de combustão, sempre que possí
vel .

(Alteração n2 2 1 )
Artigo 6-, n" 2, primeiro parágrafo
2.

Todas as instalações de incineração serão concebi

das, equipadas e exploradas de modo a permitir que, após
a última injecção de ar de combustão, o gás resultante da
combustão atinja, de forma controlada e homogénea

2. Todas as instalações de incineração serão concebi
das, equipadas e exploradas de modo a permitir que, após
a última injecção de ar de combustão, o gás resultante da
combustão atinja, de forma controlada e homogénea
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e mesmo nas condições menos favoráveis, uma tempera
tura de pelo menos 850° C, medida na parede inferior da
câmara de combustão ou na proximidade da mesma,
durante pelo menos dois segundos e na presença de pelo
menos 6% de oxigénio; no caso da incineração de
resíduos perigosos com um teor superior a 1 % de subs
tâncias orgânicas halogenadas expressas em cloro, a

e mesmo nas condições menos favoráveis, uma tempera
tura de pelo menos 850° C, medida na parede inferior da
câmara de combustão durante pelo menos dois segundos
e na presença de pelo menos 6% de oxigénio; no caso da
incineração de resíduos perigosos com um teor superior a
1% de substâncias orgânicas halogenadas expressas em
cloro, a temperatura deve atingir no mínimo 1200° C.

temperatura deve atingir no mínimo 1100° C.
(Alteração n° 22)
Artigo 6-, n- 3, primeiro paragrafo
3.

Todas as instalações de incineração de resíduos

serão equipada^ com queimadores accionados automati
camente quando a temperatura dos gases de combustão,
após a última injecção do ar de combustão, descer abaixo
da temperatura estipulada no n£ 2 . Os queimadores
devem igualmente ser utilizados durante as operações de
arranque e de paragem da instalação, a fim de garantir
que a temperatura mínima acima mencionada se mantém
enquanto os resíduos não queimados permanecerem na
câmara de combustão.

3 . Todas as instalações de incineração de resíduos
serão equipadas com queimadores accionados automati
camente quando a temperatura dos gases de combustão,
após a última injecção do ar de combustão, descer abaixo
da temperatura estipulada no n2 2. Os queimadores
devem igualmente ser utilizados durante as operações de
arranque e de paragem da instalação, a fim de garantir
que a temperatura mínima acima mencionada se mantém
enquanto os resíduos não queimados permanecerem na
câmara de combustão ou na câmara de pós-combustão.

(Alteração n2 23 )

Artigo 62, «2 3, terceiro parágrafo, frase introdutória

É obrigatória a existência e a utilização de um sistema

É obrigatória a existência e a utilização de um sistema

para prevenir a adição de resíduos perigosos :

automático para prevenir a adição de resíduos perigosos :
(Alteração n° 42)

Artigo 62, n~ 6, segundo parágrafo
A altura da chaminé deve ser calculada de forma a não

A altura da chaminé deve ser calculada de forma a

afectar a saúde humana e o ambiente.

garantir a protecção da saúde humana e do ambiente .
Para este fim, o estudo do impacto terá em consideração,
mediante a elaboração de um modelo, o respeito das
disposições comunitárias relativas à qualidade do
ambiente.

(Alteração n2 24)
Artigo 7-, n~ 1 , frase introdutória e alíneas a) e b)
Os Estados-membros velarão por que

1 . As instalações de incineração deverão ser concebi
das, equipadas e exploradas de forma a não ultrapassar,
pelo menos, os seguintes valores-limite de emissão dos
gases de combustão:
A

a)

de combustão :

B

Valores médios dianos

1 ) Poeiras totais
10 mg/m3 10 mg/m3
2) Substâncias orgânicas 10 mg/m3 10 mg/m3
no estado gasoso ou no
estado de vapor, expres
sas em carbono orgânico
total

1 . As instalações de incineração sejam concebidas ,
equipadas e exploradas de forma a não ultrapassar, pelo
menos, os seguintes valores-limite de emissão dos gases

a)

Valores médios diários

1 ) Poeiras totais
2) Substâncias orgânicas no estado
gasoso ou no estado de vapor,
expressas em carbono orgânico total

5 mg/m3
5 mg/m3
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3) Cloreto de hidrogénio 10 mg/m3 10 mg/m3

3 ) Cloreto de hidrogénio (HC1)

5 mg/m3

4) Fluoreto de hidrogénio (HF)

1 mg/m3

(HC1)

4) Fluoreto de hidrogénio

1 mg/m3

1 mg/m3

(HF)

5 ) Dióxido

de

enxofre 50 mg/m3 50 mg/m3

(SO2)
b) Valores médio semi-horá

5 ) Dióxido de enxofre (SO2)

25 mg/m3

b) Valores médio semi-horários

rios

1 ) Poeiras totais
30 mg/m3
2) Substâncias orgânicas 20 mg/m3
no estado gasoso ou no
estado de vapor, expres
sas em carbono orgânico

10 mg/m3
10 mg/m3

1 ) Poeiras totais
10 mg/m3
2) Substâncias orgânicas no estado 10 mg/m3
gasoso ou no estado de vapor,
expressas em carbono orgânico total

total

3) Cloreto de hidrogénio 60 mg/m3 1 0 mg/m3

3 ) Cloreto de hidrogénio (HC1)

10 mg/m3

4) Fluoreto de hidrogénio (HF)

2 mg/m3

(HC1)

4) Fluoreto de hidrogénio

4 mg/m3

2 mg/m3

(HF)

5 ) Dióxido

de

enxofre 200 mg/m3 50 mg/m3

5 ) Dióxido de enxofre (SO2)

50 mg/m3

(SO2)

(Alteração n2 43 )

Artigo 7", n'~ 2, primeiro parágrafo
2.

A emissão de dioxinas e furanos devera ser reduzida

tanto quanto possível pelas técnicas mais avançadas . O
mais tardar a partir de 1 de Janeiro de 1997, nenhum dos
valores médios medidos durante o período de amostra
gem mínimo de 6 horas e máximo de 8 horas poderá
exceder um valor-limite de 0,1 mg/m3, a não ser que,
pelo menos 6 meses antes desta data, a Comissão, de
harmonia com o processo previsto no artigo 162, não
tenha determinado a disponibilidade a nível comunitário
de métodos de medição harmonizados . Até essa data, os
Estados-membros devem utilizar este valor pelo menos
como valor-guia.

2.

A emissão de dioxinas e furanos deverá ser reduzida

ao mínimo pelas técnicas mais avançadas . O mais tardar a
partir de 1 de Janeiro de 1997, nenhum dos valores
médios medidos durante o período de amostragem míni
mo de 6 horas e máximo de 8 horas poderá exceder um
valor-limite de 0, 1 mg/m3. Se, pelo menos 6 meses antes
desta data, a Comissão, de harmonia com o processo
previsto no artigo 162, não tenha determinado a disponi
bilidade a nível comunitário de métodos de medição
harmonizados, a Comissão escolherá, nessa data, um

método de medição que esteja já a ser aplicado num dos
Estados-membros. Até essa data, os Estados-membros

devem utilizar este valor pelo menos como valor-guia.

(Alteração n2 25 )

Artigo 8(-, n'~ 2
2 . Sera limitada, tanto quanto possível , a descarga para
o ambiente aquático de águas residuais resultantes da
depuração de gases de combustão :

2. Será limitada, tanto quanto possível, a descarga para
o ambiente aquático de resíduos aquosos resultantes da

depuração de gases de combustão. No caso de novas
instalações de incineração, será proibida a partir da data
indicada no n? 1 do artigo 182 e, no caso de instalações de
incineração existentes, a partir das datas indicadas no
n2 1 do artigo 132 e no n2 2 do artigo 132.

Mediante uma disposição específica na licença, as aguas
residuais podem ser eliminadas após tratamento separado
desde que :

Mediante uma disposição específica na licença, as águas
residuais podem, até essa data, ser eliminadas após
tratamento separado desde que :

— sejam respeitados, sob a forma de valores-limite de
emissão, os requisitos estabelecidos nos diplomas
legais comunitários, nacionais ou locais aplicáveis ; e

— sejam respeitados, sob a forma de valores-limite de
emissão, os requisitos estabelecidos nos diplomas
legais comunitários, nacionais ou locais aplicáveis ; e
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seja reduzido o volume de metais pesados, de dioxi
nas e de furanos contido nessas águas residuais
relativamente à quantidade de resíduos perigosos
tratados de modo a que o volume de descarga
permitido para o ambiente aquático seja menor do
que o volume de descarga permitido para o ar.

seja reduzido o volume de metais pesados, de dioxi
nas e de furanos contido nessas águas residuais
relativamente à quantidade de resíduos perigosos
tratados de modo a que o volume de descarga
permitido para o ambiente aquático seja menor do
que o volume de descarga permitido para o ar.

(Alteração n° 26)
Artigo 92, n~ 1

1 . Os resíduos resultantes da exploração da instalação
de incineração serão recuperados ou eliminados de acor
do com o disposto nas Directivas 75/442/CEE e 91 /
689/CEE, o que poderá exigir um tratamento prévio dos
resíduos. Tais resíduos deverão ser mantidos separados
uns dos outros até ser decidida a sua recuperação ou
eliminação; para facilitar estas operações, deverão ser
aplicadas as tecnologias apropriadas .

1 . Os resíduos resultantes da exploração da instalação
de incineração serão recuperados ou eliminados de acor
do com o disposto nas Directivas 75/442/CEE e 91 /
689/CEE, o que poderá exigir um tratamento prévio dos
resíduos. Tais resíduos devem ser mantidos separados
uns dos outros até ser decidida a sua recuperação ou
eliminação; para facilitar estas operações, deverão ser
aplicadas as tecnologias modernas apropriadas . Os Esta
dos-membros prescrevem para poeiras de filtração e
produtos reagentes técnicas de tratamento adequadas, a
fim de imobilizar as substâncias orgânicas e os metais
pesados.

(Alteração n2 27)
Artigo 9^ n'~ 3

3 . Todo o calor recuperado dos processos de incineração deverá ser, tanto quanto possível, utilizado.

3 . Todo o calor recuperado dos processos de incinera
ção deve ser, tanto quanto possível , utilizado.

(Alteração n2 28)

Artigo 1 /-, primeiro parágrafo, n'~ 1, alínea c)
c) Pelo menos, duas medições, por ano das substâncias
mencionadas no n2 1 , alínea c), e no n2 2 do artigo 72;
todavia, será efectuada uma medição de dois em dois
meses durante os primeiros 12 meses de funciona

c) Medições periódicas, ou seja mensais, com base em
recolhas efectuadas em datas variáveis, das substân
cias mencionadas no n^ 1 , alínea c) e no tf 2 do

artigo 72;

mento;

(Alteração n2 46)
Artigo 11-, n- 1 , quinto parágrafo
A Comissão, deliberando em conformidade com o pro
cesso definido no artigo 162, decidirá, logo que estejam
disponíveis na Comunidade técnicas adequadas de medi
ção, a data a partir da qual serão efectuadas as medições
contínuas das substâncias mencionadas no n2 1 , alínea c)
e no n2 2 do artigo 72, em conformidade com o disposto no

A Comissão, deliberando em conformidade com o pro
cesso definido no artigo 162, decidirá, logo que estejam
disponíveis na Comunidade técnicas adequadas de medi
ção, e o mais tardar em 1 de Janeiro de 1997 a data a partir
da qual serão efectuadas as medições contínuas das

Anexo III .

artigo 72, em conformidade com o disposto no Anexo III.

substâncias mencionadas no n2 1 , alínea c) e no n2 2 do
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(Alteração n2 47)
Artigo 11-, n~ 2 bis (novo)

2 bis. Os Estados-membros assegurarão que todos os
resultados das medições sejam registados, tratados e
apresentados de forma a que as autoridades competentes
possam verificar, conforme as modalidades que tiverem
previsto, se as condições de exploração impostas e os
valores-limite de emissão fixados pela presente directiva
são respeitados.

(Alteração n2 29)
Artigo 11-, n'i 3, primeiro parágrafo

3.

Os valores-limite serão respeitados se, durante o

3.

Os valores-limite serão respeitados se, durante o

ano, nenhum dos valores médios semi-horários exceder

ano, 97% dos valores médios semi-horários não excede

os valores-limite de emissão constantes da coluna A do

rem os valores-limite de emissão do n2 1 , alínea b), do
artigo 7 2 e se nenhum dos valores médios diários referi

n~ 1 , alínea b) do artigo 7- ou se, no mesmo período de
tempo, 97% dos valores médios semi-horários não exce
derem os valores-limite de emissão da coluna B do n2 1 ,

alínea b), do artigo 72 e se nenhum dos valores médios
diários referidos no n2 5 , alínea a), do artigo 62 e no n2 1 ,
alínea a) do artigo 72, nem nenhum dos valores médios
referentes ao período de amostragem referido no n2 1 ,
alínea c) do artigo 72 exceder os valores-limite de
emissão e se for cumprido o disposto no n2 5 alínea b), do
artigo 62 (médias de 10 a 30 minutos). Para a avaliação do
cumprimento do disposto no presente número não são

dos no n- 5 , alínea a), do artigo 62 e no n- 1 , alínea a) do
artigo 72, nem nenhum dos valores médios referentes ao
período de amostragem referido no n2 1 , alínea c) do
artigo 72 exceder os valores-limite de emissão e se for
cumprido o disposto no nS 5 alínea b), do artigo 62
(médias de 10 a 30 minutos). Para a avaliação do
cumprimento do disposto no presente número não são
considerados os valores médios determinados dentro dos

períodos previstos no n2 2 do artigo 1 22.

considerados os valores médios determinados dentro dos

períodos previstos no n2 2 do artigo 122.

(Alteração n2 48)
Artigo 12", n'~ 2, segundo parágrafo
No caso de avaria total , o operador reduzirá ou cessara o
mais rapidamente possível as operações até poderem ser
restabelecidas as condições normais . No caso das instala
ções ao abrigo do n2 3 do artigo 32, cessará a introdução
suplementar de resíduos perigosos .

No caso de avana total, o operador cessara o mais
rapidamente possível as operações até poderem ser resta
belecidas as condições normais. No caso das instalações
ao abrigo do n2 3 do artigo 32, cessará a introdução
suplementar de resíduos perigosos .
Em qualquer dos casos, as autoridades competentes
deverão ser imedidatamente informadas.

(Alteração n2 3 1 )
Artigo 13-, «2 2

2. No entanto, o operador da instalação pode comuni
car às autoridades competentes, no prazo de seis meses
após a data especificada no n2 1 do artigo 1 82, que a
instalação existente não será explorada durante mais de
20 000 horas num período máximo de 5 anos a partir da
data de comunicação do operador, após o que será
definitivamente encerrada. Neste caso não se aplica o
disposto no n2 1 .

2. No entanto, o operador da instalação pode comuni
car às autoridades competentes, no prazo de seis meses
após a data especificada no n2 1 do artigo 1 82, que a
instalação existente não será explorada durante mais de
15 000 horas num período máximo de 3 anos a partir da
data de comunicação do operador, após o que será
definitivamente encerrada. Neste caso não se aplica o
disposto no n2 1 .
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(Alteração n° 32)
Artigo 14

Até 31 de Dezembro de 2000 e nomeadamente emfunção
da evolução esperada a nível tecnológico, da experiência
de funcionamento das instalações e das exigências de
ordem ambiental, a Comissão apresentará ao Conselho
um relatório com base na experiência de aplicação da
directiva e no progresso conseguido nas técnicas de
controlo de emissão. Esse relatório será acompanhado
de propostas para a revisão dos valores-limite e das
disposições afins previstas na presente directiva.
Nenhum dos valores-limite estabelecidos na sequência
dessa revisão será aplicado às instalações existentes
antes de 31 de Dezembro de 2006.

1. Os Estados-membros solicitarão às respectivas
autoridades competentes que revejam a licença de cada
instalação de incineração de resíduos perigosos pelo
menos de cinco em cinco anos e que assegurem que as
instalações sejam actualizadas, sempre que necessário,
em conformidade com o progresso das técnicas de redu
ção de emissões.
No caso de novas instalações, a primeira revisão terá
lugar num prazo de cinco anos a partir da entrada em
funcionamento da instalação. Para as instalações existen
tes, a data da primeira revisão terá lugar num prazo de
cinco anos a partir da data especificada no n" 1 do artigo
132.

2.

Os Estados-membros comunicarão anualmente a

Comissão as seguintes informações no caso de instalações
de incineração novas ou substancialmente alteradas:
— a data da licença de exploração,

— as medidas e/ou técnicas mais importantes aplicadas
para reduzir as emissões,
— todas as condições de exploração impostas,
— os limites máximos de emissão impostos.
No caso de instalações de incineração novas ou substan
cialmente alteradas, estas informações deverão incluir
igualmente as seguintes indicações:
— a data da entrada em funcionamento,

— os resultados das medições continuas das emissões
efectuadas por um período ininterrupto de doze
meses durante os dois primeiros anos após a data
notificada da entrada em funcionamento,

— os resultados das medições regulares das emissões
efectuadas durante os dois primeiros anos após a
data notificada da entrada em funcionamento.

3. A Comissão, que é assistida pelo Comité referido no
artigo 162, transmitirá anualmente aos Estados-mem
bros, com base nas informações mencionadas no n? 2, um
relatório sumário, a fim de os informar sobre os progres
sos obtidos com as técnicas de redução de emissões
utilizadas e sobre outras evoluções técnicas importantes
neste domínio.

Os Estados-membros velarão por que os relatorios sumá
rios sejam transmitidos às respectivas autoridades com
petentes para informação sobre medidas adequadas de
prevenção contra a poluição do ambiente (vide n2 1 do
artigo 32).
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(Alteração n° 33)
Artigo 15

A Comissão, deliberando em conformidade com o pro
cesso referido no artigo 162, adoptará as alterações
necessárias para adaptar ao progresso técnico as disposi
ções constantes dos artigos 10c. a 12- e dos Anexos I a III.

As alterações necessanas para adaptar a presente directi
va ao progresso técnico serão adoptadas em conformida
de com o processo referido no artigo 162.

(Alteração n2 34)
Artigo 16% sexto parágrafo

Se, no termo de um prazo de três meses, o Conselho ainda
não tiver deliberado, a Comissão adoptará as medidas
propostas, excepto no caso de o Conselho se ter pronun
ciado por maioria simples contra as referidas medidas.

Se, no termo de um prazo de três meses, o Conselho ainda
não tiver deliberado, a Comissão adoptará as medidas
propostas .

(Alteração n" 35/rev)
Anexo II

Determinação dos valores-limite e dos valores-guia de
emissões no que respeita à incineração suplementar de
resíduos perigosos

Determinação dos valores-limite e dos valores-guia no
que respeita à incineração suplementar de resíduos peri

Os limites ou valores indicativos respeitantes a cada
poluente e ao monóxido de carbono presentes nos gases
de combustão provenientes da incineração suplementar
de resíduos perigosos devem ser calculados como se

Os limites respeitantes a cada um dos poluentes em causa
e ao monóxido de carbono presentes nos gases de
combustão provenientes da incineração suplementar de
resíduos perigosos devem ser calculados como se segue :

gosos

segue :

vresíduosXcresíduos+ vtratamento^tratamento

= C

vresíduosXcresíduos+vcombustívelXccombustível

= C

vresíduos+ vtratamento

vresíduos+vcombustível

vresíduos : o volume dos gases de combustão provenien
tes da incineração de resíduos perigosos determinado
apenas com base nos resíduos com o menor valor
calorífico especificado na licença e aferido em conformi
dade com o n2 2 do artigo 1 12.

vresíduos : o volume dos gases de combustão provenien
tes da incineração de resíduos perigosos determinado

Se a libertação de calor resultante da incineração de
resíduos perigosos não atingir os 10% do calor total
libertado na instalação, o valor Vresíduos deverá ser
calculado a partir de uma quantidade (teórica) de
resíduos que, ao serem incinerados, possam equivaler a

com base nos resíduos com o menor valor calorífico

especificado na licença e aferido em conformidade com o
n2 2 do artigo 1 12.
Suprimido

10% do calor libertado, sendo o total do calor libertado

um valor fixo.

cresíduos : valores-limite de emissões fixados para as
instalações de incineração exclusiva de resíduos perigo
sos (no mínimo, os valores-limite ou os valores-guia
aplicáveis aos poluentes e ao monóxido de carbono
fixados nos n2s 1 e 2 do artigo 72 e no n2 5 do artigo &±).

cresíduos : valores-limite de emissões fixados para as
instalações de incineração exclusiva de resíduos perigo
sos (no mínimo, os valores-limite ou os valores-guia
aplicáveis aos poluentes e ao monóxido de carbono
fixados nos n£s 1 e 2 do artigo 72 e no n2 5 do artigo 72).

vtratamento : volume dos gases de combustão provenien
tes do tratamento nas instalações, incluindo a combustão
dos combustíveis autorizados geralmente utilizados nas
mesmas (com excepção dos resíduos perigosos), deter
minado com base nos teores de oxigénio em que as

vcombustível: volume dos gases de combustão prove

emissões devem ser aferidas , em conformidade com o

disposto nas regulamentações comunitárias ou nacionais .

nientes da combustão dos combustíveis autorizados

geralmente utilizados nas mesmas (com excepção dos
resíduos perigosos), determinado com base nos teores de
oxigénio em que as emissões devem ser aferidas, em
conformidade com o disposto nas regulamentações
comunitárias ou nacionais . Na ausência de regulamenta

»
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Na ausência de regulamentação para este tipo de instala
ções, deverá utilizar-se o teor real de oxigénio nos gases
de combustão não diluídos através da adição de ar
desnecessário ao processo. A aferição noutras condições
está prevista no n2 2 do artigo 112.

ção para este tipo de instalações, deverá utilizar-se o teor
real de oxigénio nos gases de combustão não diluídos
através da adição de ar desnecessário ao processo de
combustão. A aferição noutras condições está prevista no
n2 2 do artigo 1 12.

ctratamento : os valores-limite de emissão dos poluentes
relevantes e monóxido de carbono nos gases de combus
tão de instalações que cumprem as disposições legislati
vas, regulamentares è administrativas nacionais, quando

ccombustivel : concentrações mássicas reais dos poluentes
relevantes e monóxido de carbono nos gases de combus
tão de instalações que cumprem as disposições legislati
vas, regulamentares e administrativas nacionais, quando

são utilizados combustíveis normalmente autorizados

são utilizados combustíveis normalmente autorizados

(com excepção dos resíduos perigosos). Na ausência de
tais disposições regulamentares, usam-se os valores
-limite de emissões que estiverem estabelecidos na licen
ça. No caso de tais valores não virem expressos na
licença, usam-se as concentrações em massa reais.

(com excepção dos resíduos perigosos).

C : valor-limite ou valor-guia para as emissões totais de
CO e dos poluentes relevantes, o que substitui os valores
-limite e valores-guia das emissões em conformidade
com o n2 5 do artigo 62 e os n2s 1 e 2 do artigo 72. O teor
total de oxigénio, que deverá substituir o teor de oxigé
nio, com vista à aferição prevista nos artigos 62 e 72, é

C : valor-limite ou valor-guia para as emissões totais de
CO e dos poluentes relevantes, o que substitui os valores
-limite e valores-guia das emissões em conformidade
com o n2 5 do artigo 62 e os n2s 1 e 2 do artigo 72. O teor
total de oxigénio, que deverá substituir o teor de oxigé
nio, com vista à aferição prevista nos artigos 62 e 72, é

calculado com base no teor acima referido, observando

calculado com base no teor acima referido, observando

se os volumes parciais.

se a relação do volume. Os poluentes e

CO que não provenham directamente da incineração de
resíduos perigosos ou da combustão de combustíveis (por
exemplo, de materiais necessários à produção ou de
produtos), bem como o CO directamente proveniente da
referida incineração, caso:
— o processo de produção requeira concentrações mais
elevadas de CO nos gases de combustão e

— seja observada a cresíduos (acima definida) no que
respeita à totalidade do carbono orgânico, das dioxi
nas e dos furanos não devem ser tomados em consi

deração.

Dados os resíduos perigosos autorizados que podem ser
também incinerados, o valor-limite para as emissões
totais (C) deve ser sempre calculado de modo a minimi
zar as emissões para o ambiente.

Em todo o caso, dados os resíduos perigosos autorizados
que podem ser também incinerados , o valor-limite para
as emissões totais (C) deve ser calculado em condições
que minimizem as emissões para o ambiente. As referidas
condições podem ser definidas para cada poluente rele
vante no que respeita à incineração adicional de resíduos
perigosos em instalações que se não destinem apenas à
incineração de resíduos:
cresíduos < ccombustível : a poluição das imediações será
menor em virtude da incineração adicional de resíduos
perigosos
cresiduos = ccombustivel : indiferente

cresiduos > ccombustivel : as imediações seriam prejudi
cadas pela incineração adicional de resíduos perigosos.
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(Alteração n2 36)
Anexo III, n- 4

4. Os valores dos intervalos de confiança de 95% deter

4 . Os valores dos intervalos de confiança de 95% deter

minados nos valores-limite das emissões não devem

minados nos valores-limite das emissões não devem

exceder as seguintes percentagens dos valores-limite das

exceder as seguintes percentagens dos valores-limite das

emissões :

emissões :

Monóxido de carbono (n2 5 , alínea a), do artigo
62):

Monóxido de carbono (n2 5 , alínea a), do artigo
10%

62):

10%

Dioxido de enxofre (n2 1 , alínea a), ponto 5 , do
artigo 72):
20%
Poeiras totais (n2 1 , alínea a), ponto 1 , do artigo

Dióxido de enxofre (n2 1 , alínea a), ponto 5 , do
10%
artigo 72):
Poeiras totais (n2 1 , alínea a), ponto 1 , do artigo

72):

72):

30%

Carbono organico total (n2 1 , alínea a), ponto 2, do
artigo 72):
30%
Cloreto de hidrogénio (n2 1 , alínea a), ponto 3 , do
artigo 72):
40%

Carbono organico total (n2 1 , alínea a), ponto 2, do
artigo 72):
30%
Cloreto de hidrogénio (n2 1 , alínea a), ponto 3 , do
artigo 72):
30%
Fluoreto de hidrogénio:

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre o projecto do Conselho
de uma directiva relativa à incineração de resíduos perigosos (8306/93- C3-0303/93 — SYN 406)

(Processo de cooperação: primeira leitura)
Nova consulta

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta inicial da Comissão ao Conselho (COM(92)0009 — SYN
406) ('),

— Tendo em conta o seu anterior parecer, em primeira leitura, sobre a referida proposta (2),
— Tendo em conta a proposta alterada da Comissão COM(93)0296 (3),
— Tendo em conta as novas propostas da Comissão (COM(92)0009 e COM(93)0296) e
(COM(93)0570 — C3-0369/93 ),

— Consultado pelo Conselho, nos termos do n2 1 do artigo 1302-S do Tratado CE, (C3
0303/93),
— Tendo em conta o relatório da Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Defesa

do Consumidor e o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos e dos Direitos dos Cidadãos
(A3-0 128/94),

1.

Não contesta a pertinência da base jurídica proposta pelo Conselho ;

2.

Aprova a proposta do Conselho, com as alterações que nela introduziu ;

3.

Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione modificar substancialmente o seu

projecto;

4. Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer ao Conselho e — para
informação — à Comissão.
(')
(2)
C)

JOnsC 130 de 21.05.1992, p. 1
JO n£ C 1 15 de 26.04.1993 , p. 89
JO n£ C 190 de 14.07.1993 , p. 5

20%

30%
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9. Aditivos

***II

Decisão referente a posição comum adoptada pelo Conselho em 11 de Novembro de 1993 com
vista à adopção de uma directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva
89/107/CEE relativa á aproximação das legislações dos Estados-membros respeitantes aos
aditivos que podem ser utilizados nos géneros destinados à alimentação humana (C3-0498/93 —
COD0422)

A posição comum e aprovada.
O Conselho é consequentemente instado a adoptar definitivamente o presente acto, em
conformidade com a posição comum, o mais brevemente possível .

10. Etiquetagem dos materiais utilizados em artigos de calçado ***II
Decisão referente à posição comum adoptada pelo Conselho em 11 de Novembro de 1993 com
vista à adopção de uma directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à aproximação
das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-membros respeitantes
à etiquetagem dos materiais utilizados nos componentes principais do calçado para venda ao
consumidor final (C3-0503/93 — COD0378)

A posição comum é aprovada.
O Conselho é consequentemente instado a adoptar definitivamente o presente acto, em
conformidade com a posição comum, o mais brevemente possível .

11. Dispositivos de engate de veículos a motor *** II
A3-01 16/94

Decisão referente a posição comum adoptada pelo Conselho com vista à adopção de uma
directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos dispositivos mecânicos de engate dos
veículos a motor e seus reboques e à sua fixação a estes veículos (C3-05 10/93 — 94/0408 (COD))
(Processo de co-decisão: segunda leitura)
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a posição comum do Conselho (C3-05 10/93 — 94/0408 (COD)),
confirmada pelo Conselho, na sua reunião de 15 de Dezembro de 1993 ,
— Tendo em conta o seu parecer emitido em primeira leitura (') sobre a proposta da Comissão
(COM(92)0108) (2), confirmado na sua sessão de 15 de Dezembro de 1993 ,

— Tendo em conta o disposto no n^ 2 do artigo 1892-B do Tratado CE,
— Tendo em conta o disposto no artigo 12- do seu Regimento,
— Tendo em conta a recomendação para uma segunda leitura da Comissão dos Assuntos
Económicos e Monetários e da Política Industrial (A3-01 16/94),
(')
(2)

JO n2 C 305 de 23.1 1.1992, p. 1 15
JO n2 C 134 de 25.05.1992, p. 36
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1.

Altera a posição comum pela forma adiante indicada;

2. Insta a Comissão a pronunciar-se favoravelmente sobre as alterações do Parlamento no
parecer que emitir nos termos da alínea d) do n° 2 do artigo 1 89--B do Tratado CE;
3 . Insta o Conselho a aprovar todas as alterações do Parlamento, a alterar no mesmo sentido a
sua posição comum e a adoptar definitivamente o presente acto;
4.

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão ao Conselho e à Comissão.
POSIÇÃO COMUM

ALTERAÇÕES

DO CONSELHO

DO PARLAMENTO

(Alteração n2 1 )
Artigo 3

A Comissão adoptará as alterações necessárias para a
adaptação dos requisitos dos Anexos ao progresso técni
co, de acordo com o procedimento previsto no artigo 13
da Directiva 70/156/CEE.

A Comissão adoptará as alterações necessárias para a
adaptação dos requisitos dos Anexos ao progresso técni
co, de acordo com o procedimento previsto nas disposi
ções seguintes.

A Comissão será assistida por um comité composto por
representantes dos Estados-membros e presidido por um
representante da Comissão. O seu parecer deverá ser
emitido por maioria, nos termos 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.
Os votos dos representantes dos Estados-membros que
integram o comité deverão ser objecto de ponderação, em
conformidade com o disposto no referido artigo. O
presidente não participa na votação.

(Alteração n2 2)

Artigo 3- bis (novo)
Artigo 32 bis
1. A Comissão submetera ao Parlamento, representa
do pela sua comissão competente, e ao Conselho, repre
sentado pelo comité previsto no artigo 32, um projecto das
medidas a tomar em aplicação do artigo 32.

A Comissão poderá fixar, em função da urgência da
questão em causa, um prazo durante o qual o Parlamento
e o Conselho, caso o entendam, poderão tomar posição.

2. A Comissão tomará em consideração a posição
adoptada pela comissão parlamentar e pelo comité do
Conselho e modificará, caso necessário, o seu projecto de
decisão. A Comissão informará a comissão parlamentar e
o comité do Conselho do modo como o seu parecer foi
tomado em consideração.
A Comissão adoptará subsequentemente as medidas de
execução, que serão imediatamente aplicáveis.

3. O Parlamento, por maioria dos seus membros, ou o
Conselho, por maioria qualificada, poderão propor à
outra instituição a anulação da decisão da Comissão; a
proposta de anulação não tem efeito suspensivo relativa
mente à decisão da Comissão.
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POSIÇÃO COMUM

ALTERAÇÕES

DO CONSELHO

DO PARLAMENTO

Caso a outra instituição, pela respectiva maioria acima
mencionada aceite a proposta, a decisão será anulada,
devendo a Comissão elaborar uma nova decisão, tendo na

devida consideração as eventuais indicações adoptadas
pelos dois ramos da autoridade legislativa.

12. Navegação interior **II
A3-0135/94

Decisão referente à posição comum adoptada pelo Conselho com vista a adopção de um
regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CEE) n? 1101/89 relativo ao saneamento
estrutural da navegação interior (C3-0086/94 — 94/0475 (SYN)
(Processo de cooperação : segunda leitura)
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a posição comum do Conselho C3-0086/94 — 94/0475 (SYN),
— Tendo em conta o seu parecer emitido, em primeira leitura ('), sobre a proposta da Comissão
(COM(93)C)553 (2),
— Consultado pelo Conselho, nos termos do artigo 1892-C do Tratado CE,
— Tendo em conta o artigo 67^ do seu Regimento,
— Tendo em conta a recomendação para uma segunda leitura da Comissão dos Transportes e do
Turismo (A3-0 135/94),

1.

Aprova a posição comum ;

2.

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

(')
(2)

Cf. acta de 21.01.1994 (Parte II, ponto 5 )
JO nH C 341 de 18.12.1993 , p. 17

13. Embarcações de recreio *** 11
A3-0089/94

Decisão sobre a posição comum do Conselho com vista a adopção de uma directiva do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa à aproximação das disposições legislativas,
regulamentares e administrativas dos Estados-membros respeitantes a embarcações de recreio
(C3-0016/94 — 94/0410 COD)

(Processo de co-decisão : segunda leitura)
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a lista das alterações aprovadas pela Comissão em 3 1 de Outubro de 1 993 às
propostas de actos vinculativos relativamente aos quais a entrada em vigor do Tratado da
União Europeia origina uma alteração da base jurídica e/ou de procedimento
(COM(93)0570),
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— Tendo em conta a carta de 15 de Novembro de 1993 do Presidente da Comissão sobre as

propostas da Comissão enumeradas no documento (COM(93)0570 — C3-0369/93 ), a
adoptar em aplicação do processo previsto no n° 2 do artigo 1 892-B do Tratado CE (processo
de co-decisão),

— Tendo em conta a posição comum do Conselho (C3-00 16/94 — 94/0410 COD),
— Tendo em conta o parecer emitido pelo Parlamento em primeira leitura (') sobre a proposta
da Comissão (COM(92)0141 ) (2) e confirmado na sua sessão de 2 de Dezembro de 1993 (3),

— Tendo em conta o n2 2 do artigo 1 892-B do Tratado CE,

— Tendo em conta o artigo 722 do seu Regimento,
— Tendo em conta a recomendação para uma segunda leitura da Comissão dos Assuntos
Económicos e Monetários e da Política Industrial (A3-0089/94),

1.

Altera a posição comum pela forma a seguir indicada;

2. Insta a Comissão a pronunciar-se favoravelmente sobre as alterações do Parlamento no
parecer que emitir, nos termos da alínea d) do n2 2 do artigo 1892-B do Tratado CE ;
3 . Insta o Conselho a aprovar todas as alterações do Parlamento, a alterar no mesmo sentido a
sua posição comum e a adoptar definitivamente o presente acto ;
4.

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

POSIÇÃO COMUM

ALTERAÇÕES

DO CONSELHO

DO PARLAMENTO

(Alteração n2 1 )
Artigo 1-, n'~ 3, alinea h)

h) As embarcações especificamente destinadas a ter
tripulação e a transportar passageiros com fins
comerciais, sem prejuízo do n2 2 do artigo 12 da
presente directiva;

h) As embarcações especificamente destinadas a ter
tripulação e a transportar passageiros com fins
comerciais, sem prejuízo do n2 2 do artigo 12 da
presente directiva e de acordo com a definição inclusa
na Directiva n2 82/714/CEE;

(Alteração n2 4)
Artigo 6", n~ 3

3 . A Comissão é assistida por um Comité Permanente
composto por representantes designados pelos Estados
-membros e presidido por um representante da Comis
são.

3.

É instituído um Comité composto por representan

tes dos Estados-membros e presidido por um represen
tante da Comissão. Este Comité deliberará pela maioria
prevista no n2 2 do artigo 1482 do Tratado aquando da
adopção das decisões que o Conselho for chamado a
tomar sob proposta da Comissão. Nas votações do Comi
té, os votos dos representantes dos Estados-membros

serão submetidos à ponderação definida no número
anterior. O Presidente não participará na votação.

(')
(2)
(3)

JO n« C 337 de 21.12.1992, p. 130
JO n£ C 123 de 15.05.1992 , p. 7
Cf. acta dessa data (Parte II, ponto 7 )
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POSIÇÃO COMUM

ALTERAÇÕES

DO CONSELHO

DO PARLAMENTO

O Comité Permanente elaborará o seu regulamento

A Comissão apresentara ao Parlamento, representado

interno.

através da sua comissão competente, e ao Conselho,
representado pelo Comité previsto no artigo anterior, um
projecto de medidas a adoptar.

O representante da Comissão submete à apreciação do
Comité Permanente um projecto das medidas a tomar. O
Comité emite o seu parecer sobre esse projecto num
prazo que o Presidente podefixar emfunção da urgência
da questão, se necessário procedendo a votação.
O parecer é exarado em acta: além disso, cada Estado
-membro tem o direito de solicitar que a sua posição
conste da acta.

A Comissão tomará na melhor conta o parecer emitido
pelo Comité Permanente. O Comité será por ela informa
do do modo como tomou em consideração o seu parecer.

A Comissão poderá fixar, em função da urgência do
assunto em questão, um prazo para que o Parlamento e o
Conselho, se assim o desejarem, se pronunciem.

A Comissão tomará plenamente em consideração os
pareceres emitidos pela comissão parlamentar e pelo
Comité do Conselho e modificará, se necessário, o seu
projecto de decisão. A Comissão informará a comissão
parlamentar e o Comité do Conselho sobre o seguimento
dado aos respectivos pareceres.
A Comissão adoptará subsequentemente as medidas de
execução, que terão aplicação imediata.

(Alteração ns 3 )
Anexo II, n- 5

5.
Elementos ignífugos instalados nos compartimentos do motor e do combustível, quando o combustível
utilizado tiver um ponto de inflamação inferior a 55- C.

Suprimido.

14. Corantes e edulcorantes utilizados nos generos alimentícios *** II
a)

A3-0090/94

Decisão sobre a posição comum adoptada pelo Conselho com vista a adopção de uma proposta de
directiva relativa a corantes que podem ser utilizados nos géneros alimentícios (C3-0500/93 —
94/0368 COD)

(Processo de co-decisão : segunda leitura)
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a lista das alterações aprovadas pela Comissão em 3 1 de Outubro de 1 993 as
propostas de actos vinculativos relativamente aos quais a entrada em vigor do Tratado da
União Europeia origina uma alteração da base jurídica e/ou de procedimento
(COM(93)0570),
— Tendo em conta a carta de 15 de Novembro de 1993 do Presidente da Comissão sobre as

propostas da Comissão enumeradas no documento (COM(93)0570 — C3-0369/93), a
adoptar em aplicação do processo previsto no n(~ 2 do artigo 1 892-B do Tratado CE (processo
de co-decisão),

— Tendo em conta a posição comum do Conselho (C3-0500/93 — 94/0368 COD),

— Tendo em conta o seu parecer em primeira leitura (') sobre a proposta da Comissão
(COM(93)()444 (2), aprovado na sessão de 2 de Dezembro de 1993 (3)
0)

(2)
(3)

JO n£ C 1 15 de 26.04. 1993, p. 105
JOnHC 12 de 18.01.1992, p. 7
Cf. acta dessa data (Parte II, ponto 1 1 )
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— Tendo em conta o artigo 189^-B , n£ 2, do Tratado CE,
— Tendo em conta o artigo 722 do seu Regimento,

— Tendo em conta a recomendação para uma segunda leitura da Comissão do Meio Ambiente,
da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor (A3-0090/94),

1.

Altera a posição comum pela forma adiante indicada;

2.

Insta a Comissão a pronunciar-se favoravelmente sobre as alterações do Parlamento no

parecer que emitir, nos termos do artigo 189^-B, n£ 2, alínea d), do tratado CE;

3 . Insta o Conselho a aprovar todas as alterações do Parlamento, a alterar no mesmo sentido a
sua posição comum e a adoptar definitivamente o presente acto;
4.

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão ao Conselho e à Comissão.
POSIÇÃO COMUM

ALTERAÇÕES

DO CONSELHO

DO PARLAMENTO

(Alteração n£ 2)
Artigo 7- bis (novo)
Artigo 1- bis

A Comissão, conjuntamente com o Parlamento Europeu,
os ministérios nacionais, as indústrias de produtos ali
mentares e retalhistas, sem esquecer as associações de
defesa do consumidor, lançará uma campanha, que
deverá coincidir com a data em vigor da presente
directiva destinada a informar os consumidores sobre os

processos de avaliação e autorização dos corantes permi
tidos, bem como sobre o sistema de numeração precedido
pela letra E.

(Alteração n2 3)
Anexo II, Título

GÉNEROS ALIMENTÍCIOS QUE NÃO PODEM

GÉNEROS ALIMENTÍCIOS QUE NÃO PODEM

CONTER CORANTES EXCEPTO NOS CASOS ESPE

CONTER CORANTES EXCEPTO NOS CASOS ESPE

CIFICAMENTE PREVISTOS NOS ANEXOS III, IV

CIFICAMENTE PREVISTOS NOS ANEXOS III, IV E

OU V

V

(As designações usadas no Anexo II não prejudicam o
princípio de «transposição», desde que os produtos con
tenham como ingredientes substâncias corantes devida
mente autorizadas).

(Alteração n£ 6)

Anexo III, sexta secção

Queijo laranja, amarelo e esbranquiçado; queijo fundido

Queijo laranja, amarelo e esbranquiçado; queijo fundido

não aromatizado

não aromatizado

E 160a
Carotenos

quantum satis

E 160a
Carotenos

quantum satis

E 160c

extracto de pimentão
E 160b

E 160b

Anato, Bixina e Norbixina

15mg/Kg

Anato, Bixina e Norbixina

15 mg/Kg
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b) A3-01 14/94

Decisão referente à posição comum do Conselho sobre a proposta de directiva do Parlamento
Europeu e do Conselho relativa aos edulcorantes que podem ser utilizados nos géneros
alimentícios (C3-0499/93 — 94/0423 COD)

(Processo de co-decisão: segunda leitura)
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a lista das alterações aprovadas pela Comissão em 3 1 de Outubro de 1 993 as

propostas de actos vinculativos relativamente aos quais a entrada em vigor do Tratado da
União Europeia origina uma alteração da base jurídica e/ou de procedimento
(COM(93)0570),
— Tendo em conta a carta de 15 de Novembro de 1993 do Presidente da Comissão sobre as

propostas da Comissão enumeradas no documento (COM(93)0570 — C3-0369/93 ), a
adoptar em aplicação do processo previsto no n2 2 do artigo 1 892-B do Tratado CE (processo
de co-decisão),

— Tendo em conta a posição comum do Conselho (C3-0499/93 — COD 94/0423 COD),
— Tendo em conta o parecer que emitiu em primeira leitura (') sobre a proposta da Comissão
(COM(92)C)255 ) (2), aprovado na sessão de 2 de Dezembro de 1993 (3),
— Tendo em conta o disposto no n2 2 do artigo 1892-B do Tratado CE,
— Tendo em conta o artigo 722 do seu Regimento,
— Tendo em conta a recomendação para a segunda leitura da Comissão do Meio Ambiente, da
Saúde Pública e da Defesa do Consumidor (A3-01 14/94),

1.

Altera a posição comum pela forma adiante indicada;

2. Insta a Comissão a, no parecer que emitirá nos termos da alínea d) do n2 2 do artigo 1 892-B
do Tratado CE, pronunciar-se favoravelmente sobre as alterações apresentadas pelo Parlamento;

3 . Insta o Conselho a aprovar todas as alterações do Parlamento, a alterar a sua posição
comum no mesmo sentido e a adoptar definitivamente o presente acto;
4.

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão ao Conselho e à Comissão.
POSIÇÃO COMUM

ALTERAÇÕES

DO CONSELHO

DO PARLAMENTO

(Alteração n2 2)
ANEXO

Nas rubricas E950, E951, E954 e E957, aditar os seguin
tes pontos:
E950:

Vitaminas e preparações dietéticas

2000 mg/kg

E951 :

Vitaminas e preparações dietéticas

5500 mg/kg

E954 :

Vitaminas e preparações dieteticas

1200 mg/kg

E957 :

Vitaminas e preparações dietéticas
(')
(2)
(3)

JO n° C 305 de 23 . 1 1 . 1992, p . 109
JO n£ C 206 de 13.08 . 1992, p. 3
Cf. acta dessa data (Parte II , ponto 1 1 )

400 mg/kg
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15. Compostos orgânicos voláteis *** II
A3-0087/94

Decisão relativa a posição comum do Conselho sobre uma proposta de directiva do Parlamento
Europeu e do Conselho relativa ao controlo das emissões de compostos orgânicos voláteis (COV)
resultantes do armazenamento de gasolinas e da sua distribuição dos terminais para as estações
de serviço (C3-0336/93 — 94/0425 COD)

(Processo de co-decisão : segunda leitura)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a lista das alterações aprovadas pela Comissão em 3 1 de Outubro de 1993 às
propostas de actos vinculativos relativamente aos quais a entrada em vigor do Tratado da
União Europeia origina uma alteração da base jurídica e/ou de procedimento
(COM(93)0570),
— Tendo em conta a carta de 15 de Novembro de 1993 do Presidente da Comissão sobre as

propostas da Comissão enumeradas no documento (COM(93)0570 — C3-0369/93), a
adoptar em aplicação do processo previsto no n2 2 do artigo 1 892-B do Tratado CE (processo
de co-decisão),

— Tendo em conta a posição comum do Conselho (C3-0336/93 — 94/0425 COD),

— Tendo em conta o seu parecer emitido em primeira leitura ('), sobre a proposta da Comissão
ao Conselho (COM(92)0277) (2), aprovado na sessão de 2 de Dezembro de 1993 (3),
— Tendo em conta o disposto no n- 2 do artigo 1 892-B do Tratado CE,
— Tendo em conta o artigo 722 do seu Regimento,
— Tendo em conta a recomendação para uma segunda leitura da Comissão do Meio Ambiente,
da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor (A3-0087/94),

1.

Altera a posição comum pela forma a seguir indicada;

2. Insta a Comissão a pronunciar-se favoravelmente sobre as alterações do Parlamento no
parecer que emitir nos termos da alínea d) do n2 2 do artigo 1892-B do Tratado CE;
3 . Insta o Conselho a aprovar todas as alterações do Parlamento, a alterar no mesmo sentido a
sua posição comum e a adoptar definitivamente o presente acto;

4.

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão ao Conselho e à Comissão.
POSIÇÃO COMUM

ALTERAÇÕES

DO CONSELHO

DO PARLAMENTO

(Alteração n2 1 )
Sétimo considerando

Considerando que se pretende incluir os navios próprios
para a navegação marítima no âmbito de aplicação da
presente directiva, logo que tiverem sido adoptadas pela
Organização Marítima Internacional (OMI) decisões
obrigatórias sobre os sistemas de controlo das emissões
(■)
(2)

JO n2 C 194 de 19.7.1993 , p. 319
JO n2 C 227 de 03.9. 1992, p. 3

(')

Cf. acta dessa data (Parte II, ponto 1 1 )

Considerando que é necessário, por razões, quer de
normalização internacional, quer de segurança aquando
das operações de carga dos navios petroleiros, definir a
nível da Organização Marítima Internacional, normas
para os sistemas de controlo e de recuperação dos
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POSIÇÃO COMUM

ALTERAÇÕES

DO CONSELHO

DO PARLAMENTO

de vapores a bordo que permitam o controlo das emis
sões de COV, quando são efectuadas operações de carga
e de descarga de gasolina nos navios;

vapores aplicáveis as instalações de carga e aos navios ;
que, por isso, a Comunidade Europeia deve providenciar
no sentido de uma rápida adaptação da convenção
MARPOL, a fim de nela incluir as normas aplicáveis, ou,
no caso de essa modificação não se verificar até ao final de
1996, definir unilateralmente para o território comunitá
rio, ou mesmo em associação com outros Estados, as
normas aplicáveis às instalações portuárias e aos navios ;

(Alteração n£ 2)

Após o décimo considerando (novo considerando)
Considerando que algumas medidas de redução das
emissões de COV podem provocar um encargo financeiro
importante para algumas pequenas e médias empresas e
que, a fim de facilitar a aplicação dessas medidas, os
Estados-membros podem prever auxílios ou incentivos
para os investimentos necessários, após consulta prévia
da Comissão;

(Alteração n2 3)
Artigo 5-, n- 1 , alínea b)

b) Os reservatórios móveis, com exclusão dos vagões
-cistema que abastecem de gasolinas, estações de
serviço ou terminais, serão concebidos e utilizados
de modo a poderem receber e reter os vapores de
retorno provenientes das instalações de armazena
mento dessas estações de serviço ou terminais ;

b) Os reservatórios moveis que abastecem de gasolinas,
estações de serviço ou terminais, serão concebidos e
utilizados de modo a poderem receber e reter os
vapores de retorno provenientes das instalações de
armazenamento dessas estações de serviço ou termi
nais ;

(Alteração n£ 4)
Artigo 5-, «2 1 , alínea d bis) (nova)

d bis) Os reservatórios móveis deverão estar equipados
com indicadores de nível .

(Alteração n2 5)
Artigo 5-, n- 3

3 . Por derrogação, o disposto no n'~ 1 , alíneas a), b) e
c), não é aplicável a perdas de vapores resultantes de
operações de medição através de varetas de nível em
relação a:

Suprimido

a)

Contentores móveis existentes; e
b) Novos contentores móveis que entrem em funciona
mento nos quatro anos seguintes à data referida no
artigo lOz.

(Alteração n2 6)
Artigo 92

Os relatorios sobre a aplicação da presente directiva
serão elaborados nos termos do procedimento constante

Os relatórios sobre a aplicação da presente directiva
serão elaborados nos termos do procedimento constante
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POSIÇÃO COMUM

ALTERAÇÕES

DO CONSELHO

DO PARLAMENTO

do artigo 52 da Directiva 91 /692/CEE do Conselho, de 23
de Dezembro de 1991 , relativa à normalização e à
racionalização dos relatórios sobre a aplicação de deter
minadas directivas respeitantes ao ambiente .

do artigo 52 da Directiva 91 /692/CEE do Conselho, de 23
de Dezembro de 1991 , relativa à normalização e à
racionalização dos relatórios sobre a aplicação de deter
minadas directivas respeitantes ao ambiente. A Comissão
publicará de três em três anos, e, pela primeira vez, cinco
anos a contar da data indicada no artigo 102, um relatório
sobre a aplicação da presente directiva.A Comissão fará
acompanhar o seu relatório de propostas relativas às
normas relativas aos sistemas de controlo e de recupera
ção de vapores aplicáveis às instalações de carga e aos
petroleiros.

(Alteração n2 7)
Anexo 1, n'± 1 , primeiro parágrafo

1.

As paredes e o tecto exteriores dos reservatórios

1.

As paredes e o tecto extenores dos reservatórios

situados acima do solo devem ser revestidos com uma

situados acima do solo devem ser revestidos com uma

tinta caracterizada por um coeficiente de reflexão total do
calor de 70% ou mais . Os Estados-membros poderão
conceder uma derrogação a esta disposição quando a
protecção de áreas geográficas especiais designadas
pelas autoridades nacionais assim o exigir.

tinta leve caracterizada por um coeficiente de reflexão
total do calor de 70% ou mais . Essas operações podem ser
programadas para serem efectuadas no âmbito dos ciclos
habituais de manutenção dos reservatórios, dentro de um
prazo adicional de três anos. Os Estados-membros pode
rão conceder uma derrogação a esta disposição quando a
protecção de áreas geográficas especiais designadas
pelas autoridades nacionais assim o exigir.

16. Poluição provocada pelos veículos a motor ***II
A3-0101/94

Decisão referente a posição comum do Conselho sobre a proposta de directiva do Parlamento
Europeu e do Conselho relativa às medidas a tomar contra a poluição do ar pelas emissões
provenientes dos veículos a motor e que altera a Directiva 70/220/CEE (C3-0505/93 — 94/0448
COD)

(Processo de co-decisão : segunda leitura)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a lista das alterações aprovadas pela Comissão em 3 1 de Outubro de 1 993 às
propostas de actos vinculativos relativamente aos quais a entrada em vigor do Tratado da
União Europeia origina uma alteração da base jurídica e/ou de procedimento
(COM(93)0570),
— Tendo em conta a carta de 15 de Novembro de 1993 do Presidente da Comissão sobre as

propostas da Comissão enumeradas no documento (COM(93)0570 — C3-0369/93 ), a
adoptar em aplicação do processo previsto no n2 2 do artigo 1 892-B do Tratado CE (processo
de co-decisão),

— Tendo em conta a posição comum do Conselho (C3-0505/93 — 94/0448 COD),

28 . 3 . 94

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N2 C 91 /85
Quarta-feira, 9 de Março de 1994

— Tendo em conta o parecer que emitiu em primeira leitura (') sobre a proposta da Comissão
CC)M(92)0572 (2), confirmado na sua sessão de 2 de Dezembro de 1993 (3),

— Tendo em conta a proposta alterada da Comissão (COM(93)C)626) (4),
— Tendo em conta o n2 2 do artigo 1892-B do Tratado CE,

— Tendo em conta o artigo 682 do seu Regimento,
— Tendo em conta a recomendação para uma segunda leitura da Comissão do Meio Ambiente,
da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor (A3-0101 /94),

1.

Aprova a posição comum;

2. Convida o Conselho a adoptar definitivamente o presente acto, em conformidade com a
posição comum, o mais brevemente possível ;
3 . Encarrega o seu Presidente de assinar o presente acto, conjuntamente com o Presidente do
Conselho, nos termos do n2 1 do artigo 1912 do Tratado CE;
4.

Encarrega o seu Secretário-Geral de, no âmbito das suas competências, assinar o presente

acto, e com o acordo do Secretário-Geral do Conselho, notificar os Estados-membros do mesmo;

5.
(')
(2)
(3)
(4)

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão ao Conselho e à Comissão.
Cf. acta
JOn2 C
Cf. acta
JO n£ C

de 27.10.1993 (Parte II, ponto 29)
56 de 26.02.1993 , p. 34
dessa data (Parte II, ponto 1 1 )
345 de 23.12.1993, p. 13

17. Sistemas de garantia de depositos *** II
A3-0088/94

Decisão sobre a posição comum adoptada pelo Conselho com vista à adopção de uma directiva
relativa aos sistemas de garantia de depósitos (C3-0372/93 — 94/0415 COD)
(Processo de co-decisão: segunda leitura)
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a lista das alterações aprovadas pela Comissão em 3 1 de Outubro de 1993 às
propostas de actos vinculativos relativamente aos quais a entrada em vigor do Tratado da
União Europeia origina uma alteração da base jurídica e/ou de procedimento
(COM(93)0570),
— Tendo em conta a carta de 15 de Novembro de 1993 do Presidente da Comissão sobre as

propostas da Comissão enumeradas no documento (ÇOM(93)0570 — C3-0369/93), a
adoptar em aplicação do processo previsto no n2 2 do artigo 1 892-B do Tratado CE (processo
de co-decisão),

— Tendo em conta a posição comum do Conselho C3-0372/93 — 94/0415 COD,
— Tendo em conta o seu parecer emitido em primeira leitura (') sobre a proposta da Comissão
COM(92)0188 (2), confirmado na sessão de 2 de Dezembro de 1993 (3),

— Tendo em conta a proposta alterada da Comissão COM(93)Q253 (4),
(')
(2)
(3)
(4)

JO ns C
JO ns C
Cf. acta
JO n2 C

1 15 de 26.04.1993, p. 91
163 de 30.06.1992, p. 6
dessa data (Parte II, ponto 9)
178 de 30.06.1993 , p. 14
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— Tendo em conta o n2 2 do artigo 1892-B do Tratado CE ;
— Tendo em conta o artigo 722 do seu Regimento;
— Tendo em conta a recomendação para uma segunda leitura da Comissão dos Assuntos
Jurídicos e dos Direitos dos Cidadãos (A3- 0088/94),

1.

Altera a posição comum pela forma adiante indicada;

2 . Insta a Comissão a pronunciar-se favoravelmente sobre as alterações do Parlamento no
parecer que emitir nos termos da alínea d) do n- 2 do artigo 1 892-B do Tratado CE;
3 . Insta o Conselho a aprovar todas as alterações do Parlamento, a alterar no mesmo sentido a
sua posição comum e a adoptar definitivamente o presente acto;
4.

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão ao Conselho e à Comissão.
POSIÇÃO COMUM

ALTERAÇÕES

DO CONSELHO

DO PARLAMENTO

(Alteração n2 1 )
Vigésimo quarto considerando

Considerando que a presente directiva não pode ter
como efeito tornar os Estados-membros ou as suas
autoridades competentes responsáveis perante os depo
sitantes, a partir do momento em que tiverem assegurado
a instauração ou o reconhecimento oficial de um ou mais
sistemas que garantam os depósitos ou as próprias
instituições de crédito e que assegurem a indemnização
ou a protecção dos depositantes nas condições estipula
das na presente directiva;

Suprimido

(Alteração n2 2)
Artigo ]", ponto C

C. Depósito indisponível : o deposito que, tendo-se
vencido e sendo exigível não tiver sido pago por uma
instituição de crédito ao abrigo das condições legais e
contratuais que lhe sejam aplicáveis, e se:
i) as autoridades competentes tiverem verificado que a
instituição de crédito em causa não parece ter, nesse
momento, por razões directamente relacionadas
com a sua situação financeira, possibilidade de
restituir os depósitos, nem perspectivas de vir a
poder fazê-lo, ou
ii) uma autoridadejudicial tiver proferido uma decisão,
por razões directamente relacionadas com a situa
ção financeira da instituição de crédito, que tenha
por consequência suspender o exercício dos direitos
dos depositantes a reclamarem créditos sobre a
instituição, caso tal decisão ocorra antes de ser
efectuada a verificação acima referida.
As autoridades competentes devem decidir sobre a veri
ficação referida em i) o mais rapidamente possível após
se terem certificado de que a instituição de crédito não
efectuou a restituição de um depósito vencido e exigível.

C. Depósito indisponível : o deposito que, devido a
uma crise financeira da instituição de crédito, não possa
ser restituído nas condições legais e contratuais aplicáveis
a esse reembolso; esta suspensão de pagamentos não tem
necessariamente que ser constatada ou decidida por uma
autoridade judicial ou administrativa, bastando que se
prolongue de forma efectiva durante vinte e um dias
consecutivos. No termo deste prazo, o depósito conside
rar-se-á indisponível.
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POSIÇÃO COMUM

ALTERAÇÕES

DO CONSELHO

DO PARLAMENTO

(Alteração n2 3)
Artigo 4-, n~ 1 , terceiro parágrafo
Antes dessa data, a Comissão elaborara um relatorio com

Antes dessa data, a Comissão elaborará um relatório com

base na experiência adquirida com a aplicação do segun
do parágrafo e ponderará a necessidade de manter este
regime em vigor. Se necessário, a Comissão apresentará
uma proposta e o Conselho, deliberando por maioria
qualificada com base nessa proposta, decidirá da sua
eventual prorrogação.

base na experiência adquirida com a aplicação do segun
do parágrafo e ponderará a necessidade de manter este
regime em vigor. Se necessário, a Comissão apresentará
uma proposta de directiva ao Conselho e ao Parlamento
Europeu, tendo em vista a prorrogação da sua validade.

(Alteração n2 4)
Artigo 72, n'~ 1, segundo parágrafo
Ate 31 de Dezembro de 1999, os Estados-membros onde,

Ate 3 1 de Dezembro de 1999, os Estados-membros onde,

no momento da adopção da presente directiva, os depó
sitos não estiveram garantidos até 20.000 ecus podem

no momento da adopção da presente directiva, os depó
sitos não estiveram garantidos até 20.000 ecus podem
manter o montante máximo previsto nos seus sistemas de

limitar a 15.000 ecus a garantia prevista no primeiro
parágrafo. Esses Estados-membros tomarão as medidas
necessárias para assegurar que, a partir dessa data, os
seus sistemas cumpram a obrigação referida no primeiro
parágrafo.

garantia, sem que esse montante possa ser inferior a
15.000 ecus.

(Alteração n2 5)
Artigo 7'-, n- 4 bis (novo)

4 bis. O montante indicado no n" 1 sera objecto de
revisão periódica, pelo menos de três em três anos, por
parte da Comissão, segundo o processo previsto no artigo
222 da Directiva 89/646/CEE ('), a fim de ter em conta as

evoluções monetárias e a evolução do montante dos
depósitos.
(')

Segunda directiva do Conselho de 15 de Dezembro de 1989 relativa a
coordenação das disposições legislativas, regulamentares e adminis
trativas respeitantes ao acesso à actividade das instituições de
crédito e ao seu exercício e que altera a Directiva 77/780/CEE.(JO n2
L 386 de 30.12.1989, p. 1 )

(Alteração n2 6)
Artigo 7-, n'~ 4 ter (novo)

4 ter. Os Estados-membros zelarão por que o direito
do depositante à indemnização possa ser objecto de acção
judicial a intentar directamente pelo depositante contra o
sistema de garantia de depósitos.

(Alteração n2 7)
Artigo IO1-, n'~ 2

2. Em circunstâncias absolutamente excepcionais e
em casos particulares, o sistema de garantia pode

2 . Em circunstâncias absolutamente excepcionais e
em casos particulares, o sistema de garantia poderá
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solicitar as autoridades competentes uma prorrogação do
prazo. A prorrogação não pode exceder três meses . A
pedido do sistema de garantia, as autoridades competen
tes podem conceder novas prorrogações, cada uma delas
por período não superior a três meses.

solicitar as autondades competentes uma prorrogação do
prazo. A prorrogação não poderá exceder três meses.

18. Hidrocarbonetos

*** TI

A3-01 18/94

Decisão referente a posição comum do Conselho com vista à adopção de uma directiva do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa às condições de concessão e de exercício das
autorizações de prospecção, exploração e extracção de hidrocarbonetos (C3-0018/94 — 94/
0412(COD))

(Processo de co-decisão : segunda leitura)
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta as alterações da Comissão às propostas de actos vinculativos pendentes no
Conselho em 3 1 de Outubro de 1993 e relativamente às quais a entrada em vigor do Tratado
da União Europeia originou alterações de base jurídica e/ou procedimento (COM(93)0570),
— Consultado por carta de 15 de Novembro de 1993 do Presidente da Comissão sobre as
propostas desta enumeradas no COM(93)0570 (C3-0369/93) e que têm por base o processo
previsto no n2 2 do artigo 1892-B do Tratado CE,

— Tendo em conta a posição comum do Conselho C3-0018/94 — 94/04 1 2(COD),
— Tendo em conta o seu parecer, emitido em primeira leitura ('), sobre a proposta da Comissão
(COM(92)01 10) (2), confirmado na sua sessão de 2 de Dezembro de 1993 (3),
— Tendo em conta a proposta alterada da Comissão COM(92)0587 (4),
— Tendo em conta o n2 2 do artigo 1892-B do Tratado CE,
— Tendo em conta o artigo 722 do seu Regimento,

— Tendo em conta a recomendação para uma segunda leitura da Comissão da Energia,
Investigação e Tecnologia (A3-01 18/94),
1.

Altera a posição comum pela forma adiante indicada;

2 . Insta a Comissão a pronunciar-se favoravelmente sobre as emendas do Parlamento no
parecer que deverá emitir nos termos da alínea d) do n2 2 do artigo 1892-B do Tratado CE;

3 . Insta o Conselho a aprovar todas as alterações do Parlamento, a alterar a sua posição
comum no mesmo sentido e a adoptar definitivamente o presente acto ;
4.
(')
0
(3 )
(4)

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão ao Conselho e à Comissão.
JO n£ C
JO ni C
Cf. acta
JO n£ C

337 de 21.12.1992, p. 145
139 de 02.06.1992, p. 12
dessa data (Parte II , ponto 8 )
23 de 27.01.1993, p. 3
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(Alteração n2 1 )
Artigo 13-, após o primeiro parágrafo (novo parágrafo)
Consequentemente, o presente artigo não cria quaisquer
precedentes para os Estados-membros.

19. Protecção dos jovens no trabalho ** II
A3-0108/94

Decisão sobre a posição comum adoptada pelo Conselho com vista à adopção de uma directiva
relativa à protecção dos jovens no trabalho (C3-0504/93 — 94/0383(SYN))
(Processo de cooperação : segunda leitura)
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a posição comum do Conselho (C3-0504/93 — 94/0383 SYN),

— Tendo em conta o seu parecer emitido em primeira leitura (') sobre a proposta da Comissão
(COM(9 1)0543) (2),
— Consultado pelo Conselho nos termos do artigo 1 182-A do Tratado CE (C3-0 126/92)

— Tendo em conta a proposta alterada da Comissão (COM(93)0035 ) (3),
— Tendo em conta o artigo 672 do seu Regimento,
— Tendo em conta a recomendação para uma segunda leitura da Comissão dos Assuntos
Sociais, do Emprego e do Ambiente de Trabalho (A3-0108/94),
1.

Modifica a posição comum como segue ;

2.

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão ao Conselho e à Comissão.
POSIÇÃO COMUM

ALTERAÇÕES

DO CONSELHO

DO PARLAMENTO

(Alteração n2 1 )

Após o terceiro considerando (novo considerando)
Considerando que a Comunidade deve respeitar, neste
domínio, os princípios consignados nas convenções da
OIT e, nomeadamente, na Convenção n? 138;

(')
(2)
(3)

JO ns C 21 de 25.01.1993 , p. 167
JO ns C 84 de 04.04. 1992, p. 7
JO n2 C 77 de 18.03.1993 , p. 1
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(Alteração n2 3)
Vigésimo segundo considerando
Considerando que a aplicação de certas disposições da
presente directiva causa dificuldades especiais a um
Estado-membro, devido ao seu sistema de protecção dos
jovens no trabalho; que, por conseguinte, convém admi
tir que esse Estado-membro possa abster-se de pôr em
aplicação as disposições em causa, durante um período
apropriado,

Suprimido

(Alteração n2 4)
Artigo 1-, n" 1, segundo parágrafo

Os Estados-membros assegurarão, nas condições previs
tas pela presente directiva, que a idade mínima de
admissão ao emprego ou ao trabalho não seja inferior à
idade em que cessa a escolaridade obrigatória a tempo
inteiro imposta pela legislação nacional ou a 15 anos .

Os Estados-membros assegurarão, nas condições previs
tas pela presente directiva, que a idade mínima de
admissão ao emprego ou ao trabalho não seja inferior à
idade em que cessa a escolaridade obrigatória a tempo
inteiro imposta pela legislação nacional e nunca inferior
a 15 anos .

(Alteração n2 6)

Artigo 4'-, n- 2, alínea b)

b) Às crianças de, pelo menos, 14 anos de idade que

b) Às crianças de, pelo menos, 14 anos de idade que

trabalhem no âmbito de um sistema de formação
alternada ou de um estágio numa empresa, desde que

trabalhem no âmbito de um sistema de formação
alternada ou de um estágio numa empresa, desde que

esse trabalho se realize em conformidade com as

esse trabalho se realize em conformidade com as

condições prescritas pela autoridade competente ;

condições prescritas pela autoridade competente e/ou
por acordos entre os parceiros sociais.

(Alteração n2 7)
Artigo 4'-, n- 2, alínea c)

c) Às crianças de, pelo menos, 14 anos de idade que

c) Às crianças de, pelo menos, 14 anos de idade que

prestem trabalhos leves que não sejam os decorrentes
do artigo 52; todavia, poderão ser prestados, por
crianças a partir da idade de 13 anos, trabalhos
leves que não sejam os que decorrem do artigo 5%

prestem trabalhos leves que não sejam os decorrentes
do artigo 5°.

durante um número limitado de horas semanais e em

relação a categorias de trabalhos determinadas pela
legislação nacional.

(Alteração n2 8)

Artigo 6-, n- 2, primeiro paragrafo
2.
As entidades patronais aplicarão as medidas previs
tas no n2 1 com base numa avaliação dos riscos relacio
nados com o trabalho e a que os jovens podem estar
expostos .

2. Sem prejuízo das disposições da Directiva 89/391/
CEE e, nomeadamente, dos seus artigos 62, 72, 102 e 122, as
entidades patronais aplicarão as medidas previstas no n2 1
com base numa avaliação dos riscos relacionados com o
trabalho e a que os jovens podem estar expostos.
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Alteração n" 10)
Artigo 6", n" 3

3.

As entidades patronais devem informar os jovens

dos eventuais riscos e de todas as medidas tomadas no

3 . As entidades patronais devem informar por escrito
os jovens e os seus representantes legais dos eventuais

tocante à sua segurança e saúde .

riscos e de todas as medidas tomadas no tocante à sua

segurança e saúde .
Além disso, devem informar os representantes legais das
crianças dos eventuais riscos e de todas as medidas
tomadas no tocante à sua segurança e saúde .

Suprimido

(Alteração n- 1 3)
Artigo 8-, n- 2
2.

Os Estados-membros tomarão as medidas necessá

rias para limitar o tempo de trabalho dos adolescentes a 8
horas por dia e a 40 horas por semana.

2.

Os Estados-membros tomarão as medidas necessá

rias para limitar o tempo de trabalho dos adolescentes a 8
horas por dia e a 40 horas por semana e o dos adolescentes
que ainda se encontram sujeitos à escolaridade obrigató
ria a tempo inteiro a 2 horas por dia e 12 horas por
semana durante o ano escolar .

(Alteração n2 15 )

Artigo 9-, n- 1 , alínea a)

1 ) a) Os Estados-membros que utilizem a faculdade
referida no n2 2, alíneas b) ou c), do artigo 42 tomarão
as medidas necessárias para proibir o trabalho infan
til entre as 20 e as 6 horas .

1 ) a) Os Estados-membros que utilizem a faculdade
referida no n2 2, alíneas 2 . b) ou c), do artigo 42
tomarão as medidas necessárias para proibir o traba
lho infantil entre as 20 e as 6 horas para crianças
menores de 15 anos e entre as 20 e as 8 horas para
crianças menores de 14.

(Alteração n2 1 6)
Artigo 92, n" 2, alínea a)
2) a) Em sectores de actividades específicos, os Esta
dos-membros poderão autorizar, por via legislativa
ou regulamentar, o trabalho dos adolescentes durante
o período de proibição do trabalho nocturno a que se
refere a alínea b) do n2 1 .

2) a) Em sectores de actividades específicos, os Esta
dos-membros poderão autorizar, por via legislativa
ou regulamentar, o trabalho dos adolescentes em
formação profissional durante o período de proibição
do trabalho nocturno a que se refere a alínea b) do
n2 1 , desde o momento que seja absolutamente neces
sário para atingir os objectivos da formação profis
sional e não constitua perigo para a saúde do adoles
cente ou para o seu desenvolvimento físico e psíquico.
Neste caso, o adolescente deverá trabalhar sob a
vigilância de um trabalhador adulto.

(Alteração n2 17)
Artigo 92, n" 2, alínea b), segundo parágrafo
Todavia, os Estados-membros podem autorizar, por via
legislativa ou regulamentar, o trabalho dos adolescentes
durante o período de proibição do trabalho nocturno
sempre que tal se justifique por razões objectivas e na
condição de ser concedido aos adolescentes um descanso
compensatório adequado e de não serem postos em causa
os objectivos referidos na alínea b) do artigo 12, nos
seguintes casos :

Todavia, os Estados-membros podem autorizar, por via
legislativa ou regulamentar e/ou após consulta dos parcei
ros sociais, o trabalho dos adolescentes durante o período
de proibição do trabalho nocturno sempre que tal se
justifique por razões objectivas e na condição de ser
concedido aos adolescentes um descanso compensatório
adequado e de não serem postos em causa os objectivos
referidos na alínea b) do artigo 12, nos seguintes casos :
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— trabalhos efectuados nos sectores da navegação ou
da pesca;
— trabalhos efectuados nas forças armadas ou na polí

— trabalhos efectuados nos sectores da navegação ou
da pesca;
— trabalhos efectuados nas forças armadas ;

cia ;

— trabalhos efectuados em hospitais ou em estabeleci
mentos análogos;
— participação em actividades de natureza cultural ,
artística, desportiva ou publicitária .

Suprimido
— participação em actividades de natureza cultural,
artística ou desportiva.

(Alteração n2 1 8 )

Artigo

n" 2, após o último parágrafo (novo parágrafo)

Se a alínea a) ou a derrogação do segundo travessão da
alínea b) for aplicada, os adolescentes devem trabalhar
sob a vigilância de um trabalhador adulto.
(Alteração n" 19)
Artigo ÍC}-, n" 2
2.

Os Estados-membros tomarão as medidas necessá

rias para garantir que, por cada período de 7 dias :
— as crianças em relação às quais tenha sido utilizada a
faculdade referida no n2 2, alíneas b) ou c), do artigo
4°, e

2.

Os Estados-membros tomarão as medidas necessá

rias para garantir que, por cada período de 7 dias :
— as crianças em relação às quais tenha sido utilizada a
faculdade referida no n2 2, alíneas b) ou c), do artigo
42, e

— os adolescentes

— os adolescentes

beneficiem de um período mínimo de descanso de 2 dias,
se possível consecutivos .

beneficiem de um período mínimo de descanso de 2 dias,
se possível consecutivos .

Sempre que tal sé justifique por razões técnicas ou de
organização, o período mínimo de descanso pode ser
reduzido, sem nunca poder ser inferior a 36 horas

Suprimido

consecutivas.

O período mínimo de descanso referido no primeiro e
segundo parágrafos compreende, em princípio, o domin

O período mínimo de descanso referido no primeiro
parágrafo compreende, em princípio, o domingo.

go

(Alteração n2 20)
Artigo IO-, n<± 3

3.
Os Estados-membros podem prever, por via legisla
tiva ou regulamentar, a possibilidade de os períodos
mínimos de descanso referidos nos n"s. 1 e 2 serem
interrompidos nos casos de actividades caracterizadas
por períodos de trabalho fraccionados ou de curta
duração ao longo do dia.

Suprimido

(Alteração n2 22)
Artigo 10?-, n- 4, alíneas a) a f)

a) Trabalhos efectuados nos sectores da navegação ou
da pesca;

a) Trabalhos efectuados nos sectores da navegação ou
da pesca;

b) Trabalhos efectuados nas forças armadas ou na
polícia ;

b) Trabalhos efectuados nas forças armadas ;

c) Trabalhos efectuados em hospitais ou em estabeleci

Suprimido

mentos análogos;
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d) Trabalhos efectuados no sector agrícola;

d) Trabalhos efectuados no sector agncola;
e)

Trabalhos efectuados nos sectores do turismo ou da

e)

f)

Trabalhos efectuados nos sectores do turismo ou da

hotelaria, da restauração e similares .

hotelaria, da restauração e similares ;
Actividades caracterizadas por períodos de trabalho
fraccionados ao longo do dia.

Suprimido

(Alteração n2 34)
Artigo 11

Os Estados-membros que façam uso da faculdadez pre
vista no n2 2, alíneas b) ou c), do artigo 42 providenciarão
para que um período livre de qualquer trabalho coincida,
na medida do possível, com as férias escolares das
crianças sujeitas a escolaridade obrigatória a tempo

Os Estados-membros que façam usa da faculdadez pre
vista no n2 2 do artigo 42 providenciarão para que um
período livre de qualquer trabalho coincida, na medida do
possível, com as férias escolares das crianças sujeitas a
escolaridade obrigatória a tempo inteiro.

inteiro .

(Alteração n2 24)
Artigo 13- bis (novo)

Artigo 132 bis

Os Estados-membros zelarão por que os jovens que
fiquem desempregados tenham os mesmos direitos que os
trabalhadores adultos que se encontrem em idênticas
circunstâncias, nomeadamente no que se refere ao subsí
dio de desemprego.

(Alteração n2 26)
Artigo 16- bis (novo)
Artigo 162 bis

Uma vez aprovada, a presente directiva não poderá
servir de justificação para a diminuição da protecção
dada aos jovens no trabalho à data da entrada em vigor
da mesma.

(Alteração n2 27)

Artigo 18-, n- 1 , alínea b), frase introdutória

b) No entanto, os Estados-membros têm a possibilida
de, no que respeita à aplicação do artigo 122, de
aplicar um período de transição máximo de três anos
a contar da data prevista na alínea a), desde que,
durante esse período de transição:

b) No entanto, os Estados-membros têm a possibilida
de, no que respeita à aplicação do artigo 122, de
aplicar um período de transição máximo de dois anos
a contar da data prevista na alínea a), desde que,
durante esse período de transição:

(Alteração n2 28)
Artigo 182., n(~ 1 , alínea c)

c) Durante um período de quatro anos a contar da data
referida na alínea a), o Reino Unido pode abster-se
de aplicar o n'~ 1, alínea b), primeiro parágrafo, do
artigo 8-, no que respeita à disposição relativa à
duração máxima semanal do trabalho, bem como o
n- 2 do artigo 82. e o nZ 1 , alínea b), e o n- 2 do
artigo 92.

Suprimido
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A Comissão apresentará um relatório sobre os efeitos da
presente disposição.
O Conselho, deliberando nas condições previstas no
Tratado, decide se o período acima referido deverá ser
prolongado.

20. Produtos químicos perigosos

**I

A3-0095/94

Proposta de regulamento (CEE) do Conselho que altera pela primeira vez o anexo I do
Regulamento (CEE) n" 2455/92 do Conselho relativo à exportação e à importação de determi
nados produtos químicos perigosos (COM(93)0120 — C3-0169/93 — SYN 529)

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSÃO (*)

DO PARLAMENTO

(Alteração n- 1 )
Após o terceiro considerando (novo considerando)
Considerando que a Comissão advoga que as chamadas
Orientações de Londres sobre o intercâmbio de informa
ções relativas aos produtos químicos no comércio inter
nacional devem constituir, o mais rapidamente possível,
objecto de um convénio internacional ;

(Alteração n" 2)

Após o terceiro considerando (novo considerando)
Considerando que cabe sempre aos países terceiros
decidir que produtos químicos devem ser importados e
que, face aos perigos resultantes dos produtos químicos
perigosos, todas as exportações de substâncias considera
das altamente tóxicas devem estar sujeitas às condições
definidas no artigo 42 do Regulamento (CEE) n? 2455/92;

(Alteração n- 3 )

Após o terceiro considerando (novo considerado)
Considerando que, do mesmo modo, também as substân
cias cancerígenas, mutagénicas e teratogénicas, em rela
ção às quais vigoram determinadas restrições nos termos
da Directiva 76/769/CEE ('), devem estar sujeitas às
condições definidas no artigo 4- do Regulamento (CEE)
n« 2455/92;
(*)

JO

C 112 de 22.4.1993, p. 12

(1 )

Cf. COM(92) 0195 — COD 414
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ALTERAÇÕES

DA COMISSÃO

DO PARLAMENTO

(Alteração n2 4)

Após o terceiro considerando (novo considerando)
Considerando que todas as substâncias sujeitas à aplica
ção da Directiva 76/769/CEE, por força de alterações no
passado ou futuras, devem ser incluídas automaticamen
te no anexo do Regulamento (CEE) n~ 2455/92, de modo a
que as populações de países terceiros possam beneficiar
da mesma protecção que as da Comunidade;
(Alteração nH 5 )

Após o terceiro considerando (novo considerando)
Considerando que o mercúrio metalizado, devido ao seu
elevado grau de toxicidade na água, representa um
enorme perigo, sobretudo no terceiro mundo, onde é por
exemplo utilizado na extracção de ouro;

(Alteração n2 6)
Após o terceiro considerando (novo considerando)
Considerando que a indústria deve ser instada a organi
zar e financiar seminários de formação em países em vias
de desenvolvimento, destinados a informar sobre os

potenciais perigos resultantes das substâncias químicas
importadas e sobre a sua utilização adequada ;

(Alteração n2 7)

Após o terceiro considerando (novo considerando)
Considerando que cabe à Comunidade Europeia agir no

sentido de assegurar às populações dos países em vias de
desenvolvimento um nível de protecção da saúde tão
elevado como o que impera na Comunidade Europeia;

(Alteração n- 8)

Após o terceiro considerando (novo considerando)
Considerando que, nos países em vias de desenvolvimen
to, é frequentemente ínfimo o conhecimento dos riscos
que envolvem os produtos químicos perigosos, e que a
aplicação da prática do consentimento após informação
prévia constitui um requisito mínimo que a Comunidade
deve respeitar a fim de proteger as populações dos países
em vias de desenvolvimento e dos países terceiros;

(Alteração n2 9)

Após o terceiro considerando (novo considerando)
Considerando que o presente regulamento deve, por
consequência, ser rapidamente reforçado, a fim de
melhorar a eficácia dos meios susceptíveis de assegurar
esta protecção;
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DA COMISSÃO

DO PARLAMENTO

(Alteração n£ 10)
ARTIGO -1°. (novo )

Adite-se ao artigo 42 do Regulamento (CEE) n? 2455/92 o
seguinte número:

«6. A notificação terá de ser renovada de três em
três anos em caso de repetidas exportações de um
produto químico de notificação obrigatória.».

(Alteração n2 12)
ARTIGO 1- bis (novo)
ARTIGO l£ b s

As substancias submetidas ao Regulamento (CEE) n2
76/769, por força da presente alteração ou de alterações
futuras, são incluídas no anexo I do Regulamento (CEE)
n» 2455/92.

(Alteração n£ 16)
ARTIGO 1- ter (novo)
ARTIGO I» ter

A União Europeia adopta, em matéria de importações e
de exportações comunitárias, o princípio da equivalência
das normas relativas à protecção da saúde e do ambiente.
Este princípio implica que vigorem sempre aquelas nor
mas que garantam um nível de protecção mais elevado.

Em aplicação do disposto nos parágrafos anteriores,
deverá ser adoptada uma base jurídica específica,
no
âmbito da revisão do Tratado CE.

(Alteração n2 1 1 )
ARTIGO 2" PRIMEIRO PARAGRAFO

O presente regulamento entra em vigor um mes apos a
sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.

O presente regulamento entra em vigor um mes apos a
sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias e será sujeito a uma profunda revisão, tenden
te a melhor satisfazer o objectivo de protecção da saúde

das populações dos países em vias de desenvolvimento.
Neste sentido, a Comissão compromete-se a elaborar, o
mais rapidamente possível, após ter consultado peritos e
organizações não governamentais conhecedoras dos pro

blemas colocados pela utilização de produtos tóxicos
junto das populações dos países em vias de desenvolvi
mento, propostas destinadas a dar aplicação a uma
efectiva política comunitária de importação e de exporta
ção de substâncias químicas perigosas.
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(Alteração n° 13)
ANEXO

Adite-se ao anexo o seguinte:
— cloro-I-etileno
— benzeno CAS n° 71-43-2
— chrisotilo CAS ns 12001-29-5
—

benzidina

—

o-nitrobenzaldeido

— sulfureto de amónio CAS 12135-76-1

— hidrogenossulfureto de amónio CAS 12124-99-1
— polisulfureto de amonio CAS 12259-92-6
— bromoacetato de metilo CAS 96-32-2

— bromoacetato de étilo CAS 105-36-2

— propilo bromoacetato
— butilo bromoacetato
—

carbonato de chumbo :

— amdrocarboneto neutral Pb C03 CAS 598-63-0

— hidrocarbonato de chumbo ZpbCoPb(OH)2 CAS
1319-46-6
— sulfatos de chumbo :

— PbS04 (1:1) CAS 7446-14-2
— PbxSO. CAS 15739-80-7

— compostos de arsénio
— di-mu-oxo-di-n butilestaniohidroxiborano (C8H B03
Sn, CAS n2 75113-37-0) (OBB)

— cádmio (CAS n" 7440-43-9) e respectivos compostos
— tetraclorocloretano CAS n? 127-55-6

— 1,2 dicloretano CAS n" 107-06-2
— diclorometano CAS n? 75-09-2
—

CFC

— compostos organoestânicos

(Alteração n° 14)
ANEXO

Adite-se ao anexo as seguintes substancias ou grupos de
substâncias :

— Substâncias constantes do Anexo I da Directiva

67/548/CEE classificadas como cancerígenas da cate
goria I ou II e no mínimo rotuladas como tóxicas (T)
com a frase de risco R45: «pode causar cancro» ou
R49: «pode causar o cancro por inalação»,
— Substâncias constantes do Anexo I da Directiva

67/548/CEE classificadas como mutagénicas da cate

goria I ou II e rotuladas com a frase de risco R46:
«pode induzir anomalias genéticas hereditárias»,
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Substancias constantes do Anexo I da Directiva

67/548/CEE classificadas como teratogénicas da cate
goria I ou II e rotuladas com a frase de risco R47:
«pode causar malformações congénitas»,

Substâncias e preparações que contenham uma ou
mais das seguintes substâncias:
a)

Creosoto

b) Óleo de creosoto
c)

Destilados (alcatrão de car

vão), óleos de naftaleno

d) Óleo de creosoto, fracção
acenafteno

e)

Destilados (alcatrão de car

vão) de topo

EIN 232-287-5
CAS 8001-58-9
EIN 263-047-8
CAS 61789-28-4
EIN 283-484-8
CAS 84650-04-4

EIN 292-605-3
CAS 90640-84-9
EIN 266-026-1
CAS 65996-91-0

f) óleo de antraceno

EIN 292-602-7
CAS 90640-80-5

g) Ácidos de alcatrão, carvão,

EIN 266-019-3
CAS 65996-85-2

petróleo
h) Creosoto, madeira

j) Óleo de alcatrão de baixa

EIN 232-419-1
CAS 8021-39-4

temperatura, extraído por

EIN 310 191 5
CAS 122384785

via alcalina
— Clorofórmio CAS
Tetracloreto de carbo

n" 67-33-3
CAS n° 56-23-5

no

1,1,2-Tricloroetano
1,1,2,2-Tetracloretano
1,1,2,2-Tetracloretano
Pentacloroetano

1,1-DicloroetiIeno
— 1,1,1-Tricloetano
— Tetracloretano

— 1,2 Dicloroetano
—

Diclorometano

CAS n2 79-00-5
CAS n» 79-34-5
CAS n» 630-20-6
CAS n° 76-01-7
CAS n° 75-35-4
CAS 71-55-6
CAS n° 127-55-6
CAS n» 107-06-2
CAS n° 75-09-2

Resolução legislativa relativa a proposta de regulamento (CEE) do Conselho que altera pela
primeira vez o anexo I do Regulamento (CEE) n° 2455/92 do Conselho relativo à exportação e à
importação de determinados produtos químicos perigosos (COM(93)0120 — C3-0169/93 — SYN
529)

(Processo de cooperação: primeira leitura)
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (CC)M(93)0120) ('),

(')

JO n- C 112 de 22.4. 1 993, p. 1 2
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— Consultado pelo Conselho, nos termos do artigo 1302-S do Tratado CE (C3-01 69/93),
— Tendo em conta o artigo 582 do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Defesa

do Consumidor, assim como o parecer da Comissão das Relações Económicas Externas
(A3-0095/94),

1.

Aprova a proposta da Comissão, com as alterações que nela introduziu ;

2.

Insta a Comissão a modificar a sua proposta nesse sentido, nos termos do n2 2 do artigo

1 892-A do Tratado CE;

3 . Solicita ao Conselho que inclua as alterações aprovadas pelo Parlamento Europeu na
posição comum que adoptar nos termos da alínea a) do artigo 1892-C do Tratado CE;
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.

21. Segurança marítima ** I
á)

A3-0082/94

Proposta de directiva do Conselho relativa as regras e normas comuns para as organizações de
vistoria e inspecção dos navios (CC)M(93)0218 — C3-0220/93 — SYN 518)
Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSÃO (*)

DO PARLAMENTO

(Alteração n2 1 )
Titulo

Proposta de directiva do Conselho relativa as regras e
normas comuns para as organizações de vistoria e
inspecção dos navios

Proposta de directiva do Conselho relativa às regras
comuns para as administrações marítimas e para as
organizações de vistoria e inspecção dos navios

(Alteração n2 2)
Artigo 1

O objectivo da presente directiva consiste em instituir
uma série de medidas a serem adoptadas pelos Estados
-membros e pelas organizações que se ocupam da inspec
ção, vistoria e certificação dos navios, com vista a
garantir a sua conformidade com as convenções interna
(*)

JO n2 C 167 de 18.6.1993, p. 13

O objectivo da presente directiva consiste em instituir
uma série de medidas a serem adoptadas pelos Estados
-membros e pelas organizações que se ocupam da inspec
ção, vistoria e certificação dos navios, com vista a
garantir a sua conformidade com as convenções interna
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cionais . Este processo inclui o desenvolvimento e a
aplicação de requisitos de segurança para o caso, a
maquinaria e as instalações eléctricas e de controlo dos
navios abrangidos pelas convenções internacionais .

cionais relativas a segurança no mar e a prevenção da
poluição marinha e a promover o objectivo de liberdade
de prestação de serviços. Este processo inclui o desenvol
vimento e a aplicação de requisitos de segurança para o
caso, a maquinaria e as instalações eléctricas e de
controlo dos navios abrangidos pelas convenções inter
nacionais .

(Alteração n2 3)
Artigo 2'-, após o primeiro travessão (novo travessão)
— «navio que arvora o pavilhão de um Estado-mem
bro», qualquer navio que arvore o pavilhão de um
Estado-membro e esteja registado em conformidade
com a legislação desse Estado-membro e/ou no

Euros, quando este registo tiver sido aprovado pelo
Conselho. Os navios não abrangidos por esta defini
ção são equiparados a navios que arvoram o pavilhão
de um país terceiro;
(Alteração n2 4)
Artigo 2'-, terceiro travessão

«convenções internacionais», a Convenção Interna
cional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar
de 1 974, a Convenção Internacional sobre Linhas de
Carga de 1966, e a Convenção Internacional para a
Prevenção da Poluição por Navios de 1973/78 , os
respectivos protocolos e alterações, e ainda os códi
gos conexos com estatuto obrigatório adoptados em
todos os Estados-membros ,

«convenções internacionais», a Convenção Interna
cional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar
de 1 974, a Convenção Internacional sobre Linhas de
Carga de 1966, e a Convenção Internacional para a
Prevenção da Poluição por Navios de 1973/78, os
respectivos protocolos e alterações, e ainda os códi
gos conexos com estatuto obrigatório adoptados em
todos os Estados-membros, em vigor à data de
adopção da presente directiva,

(Alteração n£ 5 )
Artigo 2-, quarto travessão

«organização», sociedades de classificação e outros
organismos privados autorizados pelos Governos a
procederem, em seu nome, à avaliação dos níveis de
segurança,

— «organização», sociedade de classificação ou qual
quer outro organismo privado que proceda à avalia
ção dos níveis de segurança para uma administra
çao,

(Alteração n£ 6)

Artigo 2", após o quarto travessão (novo travessão)
— «autorização», qualquer acto pelo qual um Estado
-membro dá poderes ou delega competências numa
organização reconhecida,

(Alteração n£ 7)
Artigo 2'-, sétimo travessão

«certificado de classificação», categorização efec
tuada por uma sociedade de classificação no que
respeita à adaptação estrutural e mecânica para uma
determinada utilização ou serviço, em conformidade
com as suas regras e normas,

— «certificado de classificação», documento emitido
por uma sociedade de classificação respeitante à
adaptação estrutural e mecânica de um navio para
uma determinada utilização ou serviço, em confor
midade com as suas regras e regulamentações,
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(Alteração n2 8)
Artigo j-, n'~ 2

2. Sempre que, para efeitos do n" 1 , um Estado
-membro decida autorizar navios que arvorem o seu
pavilhão a:

2 . Sempre que, para efeitos do n2 1 , um Estado
-membro decida relativamente aos navios que arvorem o
seu pavilhão:

i)

i)

Delegar plena ou parcialmente
— inspecções e vistorias, incluindo as que se desti
nam a avaliar a conformidade com o artigo 1 32
relativo à resistência estrutural do casco, à fiabi

lidade e à segurança das instalações eléctricas e
de controlo, ou

Autorizar organizações a realizar plena ou parcial
mente inspecções e vistorias com vista à emissão de
certificados, incluindo as que se destinam a avaliar a
conformidade com o artigo 1 32 relativo à resistência
estrutural do casco, à fiabilidade e à segurança das
instalações eléctricas e de controlo, e, quando neces
sário, a emitir ou renovar esses certificados, ou

— a emissão ou renovação de certificados,
ii) Confiar a peritos externos à sua administração a
realização de inspecções e vistorias com vista à
emissão de certificados, ou

ii) confiar a organizações a realização plena ou parcial
das inspecções e vistorias referidas na alínea i),

apenas poderá confiar tais tarefas a organizações reco

apenas poderá confiar tais tarefas a organizações reco

nhecidas .

nhecidas .

A administração competente aprovará, em todos os casos,
a emissão de certificados de isenção.
Contudo, no caso do Certificado de Segurança Radiote
legráfica para Navio de Carga e do Certificado de
Segurança Radiotelefónica para Navio de Carga, estas
tarefas podem ser confiadas a outros organismos com um
nível de conhecimentos técnicos suficiente no domínio

da radio-comunicação.

Contudo, no caso do Certificado de Segurança Rádio
para Navio de Carga, estas tarefas podem ser confiadas a
uma organização particular com um nível de conheci
mentos técnicos suficiente e pessoal qualificado para
proceder, em seu nome, aos controlos de segurança
referidos no domínio da radio-comunicação .

(Alteração n2 9)
Artigo 4'i, n- 1

1 . Os Estados-membros apenas poderão reconhecer as
organizações que preencham os critérios constantes do
Anexo I. As organizações deverão apresentar aos Esta
dos-membros aos quais solicitem o seu reconhecimento
informações completas, bem como elementos comprova

1 . Os Estados-membros apenas poderão reconhecer as
organizações que preencham os critérios constantes do
Anexo I. As organizações deverão apresentar aos Esta
dos-membros aos quais solicitem o seu reconhecimento
informações completas, bem como elementos comprova

tivos da sua conformidade com esses critérios . Os Esta

tivos da sua conformidade com esses critérios . Os Esta

dos-membros deverão notificar as organizações do seu
reconhecimento de uma forma adequada.

dos-membros deverão notificar as organizações do seu
reconhecimento de uma forma adequada.

(Alteração n2 10)

Artigo 4-, n'is 2 bis, ter e quater (novos)
2 bis. Os Estados-membros podem apresentar à
Comissão um pedido de reconhecimento válido por três
anos para as organizações que preencham todos os
critérios constantes do anexo, à excepção dos critérios
estabelecidos nos n2s 2 e 3 do título «Aspectos Gerais» do
referido anexo.
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A concessão desse reconhecimento sera decidida em

conformidade com o procedimento estabelecido no artigo
122. Os efeitos desse reconhecimento limitar-se-ão aos

Estados-membros que tenham apresentado um pedido
nesse sentido.

2 ter. Todas as organizações as quais seja concedido o
reconhecimento serão seguidas de perto pelo Comité
estabelecido no artigo 72, com vista também a decidir
relativamente à prorrogação do reconhecimento de orga
nizações a que se refere o n° 2 bis. Qualquer decisão

relativa à prorrogação do reconhecimento não entrará
em linha de conta com os critérios estabelecidos nos n2s 2

e 3 do título «Aspectos Gerais» do anexo. A limitação dos
efeitos do reconhecimento prevista no n" 3 deixará de
aplicar-se.
2quater. A Comissão elaborará e actualizará uma
lista das organizações notificadas pelos Estados-membros
em conformidade respectivamente com os n2s 1, 2 bis e 2

quater. Essa lista será publicada no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

(Alteração n2 1 1 )
Artigo 5'-, n- 1

1 . Os Estados-membros não poderão, em aplicação do
n2 2 do artigo 32, recusar-se a delegar ou a confiar tarefas
a qualquer das organizações reconhecidas localizadas na
Comunidade .

1 . Os Estados-membros não poderão, por princípio,
em aplicação do n2 2, alínea i), do artigo 32, recusar-se a
autorizar qualquer das organizações reconhecidas locali
zadas na Comunidade a assumir essas funções, na condi
ção de ser respeitado o disposto nos artigos 62 e 10?.
Todavia, os Estados-membros são autorizados a restrin

gir o número de organizações que autorizam, de acordo
com as suas necessidades e com base em motivos

transparentes e objectivos . A pedido de um Estado
-membro, a Comissão tomará as medidas adequadas, nos
termos do processo estabelecido no artigo 122.

(Alteração n2 34)
Artigo 5-, n" 2 bis (novo)

2 bis. A titulo de derrogação, os Estados-membros
podem ficar temporariamente isentos da aplicação das
disposições do n? 1 até ao dia 1 de Janeiro de 1998.

(Alteração n2 1 2)
Artigo 6, n'±s 1 e 2

1 . Os Estados-membros que decidam agir em confor
midade com o disposto no n2 2 do artigo 32 iniciarão uma
relação de trabalho entre a sua administração responsável
e as organizações autorizadas a agir em seu nome .

1 . Os Estados-membros que decidam agir em confor
midade com o disposto no n2 2 do artigo 32 iniciarão uma
relação de trabalho ou um acordo legal equivalente entre
a sua administração competente e as organizações que
ajam em seu nome .
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2. Essa relação de trabalho será regida por um acordo
formal, escrito e não discriminatório, que estabeleça
quais as tarefas e funções específicas assumidas pelas
organizações e que inclua, pelo menos, disposições
relativas a auditorias periódicas, pela administração, das
tarefas que as organizações são autorizadas a desempe
nhar em seu nome e a possibilidade de as mesmas

efectuarem inspecções aleatórias e minuciosas dos
navios, bem como disposições relativas à comunicação
de informações essenciais relativas à classificação da sua
frota, às alterações verificadas a nível da classificação ou

2.

Essa relação de trabalho sera regida por uma relação

jurídica não discriminatória, formal e escrita ou um
acordo legal equivalente que estabeleça quais as tarefas e
funções específicas assumidas pelas organizações e que

inclua, pelo menos :
— as disposições previstas no apêndice II da Resolução
A 739(8) da OMI relativa às directrizes para autori
zação de organizações que ajam em nome da admi
nistração, com a redacção que lhe tiver sido dada à
data de adopção da presente directiva,

à desclassificação dos navios .
disposições relativas a auditonas periódicas, pela
administração, das tarefas que as organizações
desempenharem em seu nome,

a possibilidade de as mesmas efectuarem inspecções
aleatórias e minuciosas dos navios,

disposições relativas à comunicação de informações
essenciais relativas à classificação da sua frota, às
alterações verificadas a nível da classificação ou à
desclassificação dos navios .

(Alteração nH 13 )
Artigo 6-, rfL 2 bis (novo)

2 bis. A relação de trabalho ou acordo legal equivalen
te podem requerer que a organização reconhecida tenha
uma representação local no território de um Estado
-membro em cujo nome desempenha as tarefas referidas
no artigo 3?. Uma representação local de natureza legal
que garanta a personalidade jurídica ao abrigo da legis
lação do Estado-membro e a competência dos respectivos
tribunais nacionais poderá preencher esse requisito.

(Alteração n° 14)
Artigo 6", n~ 3
3.

Cada Estado-membro fornecerá a Comissão infor

mações precisas sobre a relação de trabalho estabelecida
em conformidade com o presente artigo. A Comissão
informará posteriormente os outros Estados-membros .

3.

Cada Estado-membro fornecerá à Comissão infor

mações precisas sobre a relação de trabalho ou o acordo
legal equivalente estabelecidos em conformidade com o
presente artigo. A Comissão informará posteriormente os
outros Estados-membros .

(Alteração n° 15 )
Artigo 82

A Comissão pode, em conformidade com o procedimento
previsto no artigo 122,

A presente directiva pode ser alterada em conformidade
com o procedimento previsto no artigo 122, com vista a

a) Alterar o anexo com vista a

aplicar à mesma alterações subsequentes das convenções
internacionais e as novas convenções, protocolos e códi
gos, bem como a resolução referida nos artigos 22 e 62.

i)

Ter em conta as alterações das convenções
internacionais e as novas convenções, protocolos
e códigos;

ii) Actualizar os critérios constantes do anexo;
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b) Anular o reconhecimento de organizações reconhe
cidas referidas no artigo 4'- e que já não correspon
dam aos critérios constantes do anexo.

(Alteração n2 16)
Artigo 8" bis (novo)
Artigo 82 bis

1. Poderá ser pedido a qualquer Estado-membro, em
conformidade com o procedimento estabelecido no artigo
122, que retire o reconhecimento de organizações reco
nhecidas a que se refere o artigo 42 que tenham deixado
de preencher os critérios estabelecidos no anexo, quando
necessário.

2.

Na preparação de projectos de decisão relativos a

assuntos referidos no n2 1 , a Comissão terá em conta os

relatórios e as informações referidos nos artigos 102 e 112.
Na preparação desses projectos de medidas, a Comissão
prestará particular atenção aos registos do desempenho
das organizações em matéria de segurança e prevenção
da poluição. Os projectos de decisão referidos no n2 1
serão também submetidos à apreciação do comité pelos
Estados-membros.

(Alteração n2 17)
Artigo 9-, alínea b)
b) A Comissão decidirá se deve ou não anular a
suspensão de uma autorização ou anular o reconhe
cimento da organização. Fá-lo-á em conformidade
com o disposto no artigo 12'-, num prazo não supe

b) A Comissão examinara se a suspensão se justifica
por razões de risco grave para a segurança ou o
ambiente.

rior a três meses.

(Alteração n2 1 8)
Artigo 9-, alínea b bis) (nova)
b bis) Em conformidade com o procedimento previsto
no artigo 122, a Comissão informará o Estado
-membro do facto de a sua decisão de suspender a
autorização não se justificar por razões de risco
grave para a segurança ou o ambiente e, caso a
decisão não se justificar, solicitará ao Estado-mem
bro que anule a suspensão.
(Alteração n2 19)
Artigo 10-, n~ 1
1.

Cabera a cada Estado-membro verificar se as

funções delegadas nas organizações reconhecidas, em
conformidade com o artigo 32, são efectivamente desem
penhadas e se são cumpridos os critérios especificados
no anexo. Poderá fazê-lo através de uma observação
directa das organizações reconhecidas ou, no caso de
organizações localizadas noutro Estado-membro, através
do acesso aos resultados da observação dessa organiza

ção por parte da administração de outro Estado-membro.

1 . Cabera a cada Estado-membro verificar se as orga
nizações reconhecidas que ajam em seu nome para fins
do disposto no n2 2 do artigo 32 desempenham efectiva
mente as funções referidas nesse artigo para total satisfa
ção da administração competente e se cumprem os
critérios especificados no anexo. Poderá fazê-lo através
de uma observação directa das organizações reconheci
das pela administração competente ou, no caso de orga
nizações localizadas noutro Estado-membro, através do
acesso aos resultados da observação dessa organização
por parte da administração de outro Estado-membro .

28 . 3 . 94

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N2 C 91 / 105
Quarta-feira, 9 de Março de 1994

TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSÃO

DO PARLAMENTO

(Alteração n2 20)
Artigo IO1-, n'~ 2

2. Cada Estado-membro desempenhara esta tarefa
anualmente e apresentará à Comissão e aos outros
Estados-membros, o mais tardar até 7 de Março [de cada
ano] do ano seguinte àquele em que foi avaliada a
conformidade, um relatório sobre os resultados desta
observação.

2. Cada Estado-membro desempenhara esta tarefa bie
nalmente e apresentará à Comissão e aos outros Estados
-membros, o mais tardar até 31 de Março [de cada ano] do
ano seguinte àquele em que foi avaliada a conformidade,
um relatório sobre os resultados desta observação,

(Alteração n2 21 )
Artigo IO1-, n~ 2 bis (novo)

2 bis. Sempre que um Estado-membro optar, para a
realização desta tarefa, pela observação efectuada por
outro Estado-membro, o seu relatório deverá ser forneci
do, o mais tardar, até 30 de Junho [de cada ano] do ano
seguinte àquele em que foi avaliada a conformidade.

(Alteração n2 22)
Artigo 11-, alíneas a) e b)

a) Os Estados-membros deverão garantir que os navios
que arvoram pavilhões de países terceiros não sejam
objecto de um tratamento mais favorável do que os
navios autorizados a arvorar o pavilhão de um

a) Os Estados-membros deverão garantir que os navios
que arvoram pavilhões de países terceiros não sejam
objecto de um tratamento mais favorável do que os
navios autorizados a arvorar o pavilhão de um

Estado-membro . Para esse efeito, o facto de os
certificados desses navios, incluindo os certificados

Estado-membro . Para esse efeito, o facto de se saber

de classificação, terem sido emitidos por uma orga
nização não reconhecida constituirá o principal cri
tério de selecção dos navios a serem inspeccionados ;

ficados de classificação, foram emitidos por uma

b) Sempre que os navios não cumpram as normas

b) Sempre que os navios não cumpram as normas

internacionalmente acordadas, os Estados-membros

internacionalmente acordadas, os Estados-membros

adoptarão as medidas adequadas e comunicarão à

adoptarão as medidas adequadas e comunicarão à

que os certificados desses navios, incluindo os certi

organização que não preencha os critérios estabeleci
dos no anexo constituirá um dos principais critérios
de selecção dos navios a serem inspeccionados ;

Comissão e ao Secretariado do Memorando de acor

Comissão e ao Secretariado do Memorando de acor

do sobre o Controlo dos Navios pelo Estado do Porto,
a detecção da emissão de certificados válidos a
navios que não preencham os requisitos relevantes
decorrentes das Convenções internacionais, por parte
de organizações que ajam em nome de um Estado de
registo, bem como qualquer falha estrutural detecta

do sobre o Controlo dos Navios pelo Estado do Porto,
a detecção da emissão de certificados válidos a
navios que não preencham os requisitos relevantes
decorrentes das Convenções internacionais, por parte
de organizações que ajam erq nome de um Estado de
registo, bem como qualquer falha estrutural detecta

da num navio detentor de um certificado de classifi

da num navio detentor de um certificado de classifi

cação válido e relativa a componentes do navio
abrangidas por esse certificado .

cação válido e relativa a componentes do navio
abrangidas por esse certificado.

(Alteração n2 23 )
Artigo 12", n~ 1

1 . Será aplicável, às questões abrangidas pelos artigos
4°, 82 e 92, o seguinte procedimento:

1 . Será aplicável, as questões abrangidas pelos n2s 3 e 4
do artigo 42, n2 1 do artigo 52 e pelos artigos 82, 82- A e 92 e
pelo n2 2 do artigo 132, o seguinte procedimento :

a) O representante da Comissão apresentará ao comité
referido no artigo 72 um projecto das medidas a

a) O representante da Comissão apresentará ao comité
referido no artigo 72 um projecto das medidas a

tomar;

tomar;
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b) O Comité emitirá o seu parecer num prazo que o
Presidente pode fixar em função da urgência da
questão, se necessário procedendo a votação;

b) O Comité emitirá 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 previstos no n2 2 do artigo

1482 do Tratado CE, para a adopção das decisões que
o Conselho é convidado 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;
c) Esse parecer deve ser exarado num prazo que o
Presidente pode fixar em função da urgência da
questão, se necessário procedendo a votação;

c) A Comissão adopta as medidas projectadas desde
que sejam conformes com o parecer do comité ;

d) A Comissão tomará na melhor conta o parecer
emitido pelo Comité. O Comité será por ela informa
do do modo como esse parecer foi tomado em
consideração.

d) Se as medidas projectadas não forem conformes com
o parecer do comité, ou na ausência de parecer, a
Comissão submeterá sem demora ao Conselho uma

proposta relativa às medidas a tomar. O Conselho
delibera por maioria qualificada. Se, no termo de um

prazo de três meses a contar da data em que o
assunto foi submetido à apreciação do Conselho, este
ainda não tiver deliberado, a Comissão adoptará as
medidas propostas.

(Alteração n2 24)
Artigo 13-, «- 1 bis (novo)

1 bis. Qualquer Estado-membro pode decidir utilizar
regras que considera equivalentes às de uma organização
reconhecida, na condição de as notificar imediatamente à
Comissão, em conformidade com o processo previsto na
Directiva do Conselho 83/189/CEE ('), de 28 de Março de
1983, relativa a um procedimento de informação no
domínio das normas e regulamentações técnicas, com a
última redacção que lhe foi dada, bem como aos outros
Estados-membros e na condição de não se registar
qualquer oposição a essas regras por parte de outro
Estado-membro ou da Comissão ou de as mesmas não

terem sido consideradas como não equivalentes na
sequência do procedimento estabelecido no artigo 122.
(')

JO n°- L 109 de 26.04.1983, p. 8

(Alteração n- 25 )

Artigo 13% n-2 bis (novo)
2 bis. As organizações reconhecidas demonstrarão o
seu desejo de cooperar com os responsáveis pelos contro
los do Estado do porto sempre que esteja em causa um
navio por elas classificado e, em especial, de modo a
facilitar a rectificação de anomalias ou outras discrepân
cias detectadas.

(Alteração n2 26)

Artigo 13-, n'~ 2 ter (novo)
2 ter. As organizações reconhecidas fornecerão a
administração todas as informações relevantes no que se
refere às mudanças de classificação, bem como à desclas
sificação dos navios.
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(Alteração n£ 27)
Artigo J 3'-, nZ 2 quater (novo)
2 quater. As organizações reconhecidas não emitirão
certificados para navios que tenham sofrido mudança de
classificação ou que tenham sido desclassificados por
razões de segurança, antes do Estado do pavilhão que o
navio arvora ter procedido a uma inspecção completa do
mesmo.

(Alteração n2 28)
Artigo 14'±, nz 1

1 . Os Estados-membros porão em vigor, em 1 de
Novembro de 1994, as disposições legislativas, regula
mentares e administrativas necessárias para dar cumpri
mento à presente directiva. Do facto informarão imedia

1 . Os Estados-membros porão em vigor as disposições
legislativas, regulamentares e administrativas necessá
rias para dar cumprimento à presente directiva no prazo
de um ano. Do facto informarão imediatamente a Comis

tamente a Comissão .

são .

(Alteração n2 29)

Anexo, Secção ASPECTOS GERAIS, n- 5 bis (novo)

5 bis. A organização não será controlada por proprie
tários ou construtores de navios ou por qualquer outra
pessoa que tenha interesses comerciais no fabrico, equi
pamento, reparação ou operação de navios. Os rendimen
tos da organização não deverão depender substancial
mente de uma única empresa comercial.
(Alteração n2 30)
Anexo, Secção ASPECTOS GERAIS, n'~ 5 ter (novo)
5 ter. O organismo de certificação deve ser imparcial e
dispor de uma estrutura que fomente a escolha dos
membros do seu conselho de administração de entre
grupos interessados no sistema de certificação, sem que
dominem interesses individuais. Parte-se do princípio de
que este critério está preenchido numa estrutura que
garanta a imparcialidade, que compreenda a participa
ção relativa de todas as partes e permita o funcionamento

de um sistema de certificação.
(Alteração n2 3 1 )

Anexo, Secção ASPECTOS ESPECÍFICOS, n- 1, alínea a)
a) Pessoal técnico, de gestão, apoio e investigação em
número suficiente ;

a) Pessoal técnico, de gestão, apoio e investigação em
número suficiente e proporcional às tarefas e aos
navios classificados, dispondo também do desenvolvi

mento de capacidades de manutenção de regras e
regulamentações;

(Alteração n2 32)

Anexo, Secção ASPECTOS ESPECÍFICOS, n~ 1, alínea b)
b) Uma cobertura mundial assegurada por pessoal de
campo exclusivo.

b) Uma cobertura mundial assegurada por pessoal téc
nico exclusivo.
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(Alteração n2 35 )

Anexo, Secção ASPECTOS ESPECÍFICOS, n~ 6, alínea fbis) (nova)
fbis) os requisitos referentes às principais funções
legais que a organização está autorizada a desempe
nhar só sejam aplicados ou directamente controlados
pelos próprios inspectores;

(Alteração n£ 33 )

Anexo, Secção ASPECTOS ESPECÍFICOS, n'~ 7, alínea b)
b) De efectuar todas as inspecções e vistonas exigidas
pelas convenções internacionais com vista à emissão

b) De efectuar todas as inspecções e vistorias exigidas
pelas convenções internacionais com vista à emissão

de certificados .

de certificados, incluindo meios de avaliar, utilizando

pessoal profissional qualificado, a aplicação e a
manutenção do sistema de gestão de segurança, tanto
em terra, como a bordo dos navios que deverão estar
abrangidos na certificação.

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta da
Comissão ao Conselho de uma directiva do Conselho relativa às regras e normas comuns para as
organizações de vistoria e inspecção dos navios (CC>M(93)0218 — C3-0220/93 — SYN 518)
(Processo de cooperação : primeira leitura)
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (CC)M(93)0218 ) ('),

— Consultado pelo Conselho, nos termos do n2 2 do artigo 84£ do Tratado CE (C3-0220/93),

— Tendo em conta a lista, aprovada pela Comissão em 31 de Outubro de 1993 , das propostas
pendentes no Conselho relativamente às quais a entrada em vigor do Tratado da União
Europeia origina uma alteração da base jurídica e/ou de procedimento (COM(93)0570),
— Consultado, por carta de 15 de Novembro de 1993 , pelo Presidente da Comissão, sobre as
propostas da Comissão incluídas na lista COM(93)0570 (C3-0369/93) que deverão ser
adoptadas nos termos do procedimento previsto no artigo 1 892 C do Tratado CE (processo de
cooperação),

— Tendo em conta o artigo 582 do seu Regimento,

— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Transportes e do Turismo e o parecer da
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e da Política Industrial e da Comissão do

Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor (A3-0082/94),

1.

Aprova a proposta da Comissão, com as alterações que nela introduziu ;

2.

Insta a Comissão a modificar a sua proposta nesse sentido, nos termos do n2 2 do artigo

1 892-A do Tratado CE ;

(■)

JO n£ C 167 de 18.06.1993, p. 13
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3 . Convida o Conselho a incluir na posição comum que adoptará, nos termos da alínea a) do
artigo 1892-C do Tratado CE, as alterações aprovadas pelo Parlamento;
4. Requer o início do processo de concertação, caso o Conselho pretenda afastar-se do texto
aprovado pelo Parlamento;

5.

Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da

Comissão ;

6.

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

b) A3-0083/94

Proposta de directiva do Conselho relativa ao nível mínimo de formação nas profissões
marítimas (COM(93)0217 — C3-0233/93 — SYN 517)

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
ALTERAÇÕES

TEXTO

DA COMISSÃO (*)

DO PARLAMENTO

(Alteração n2 1 )
Preâmbulo

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente , o n° 2 do seu
artigo 842,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia tal como foi alterado pelo Tratado
da União Europeia e, nomeadamente, o n£ 2 do seu artigo
842,

(Alteração n2 2)
Após o primeiro considerando (novo considerando)

Considerando que, nas suas conclusões de 21 de Janeiro
de 1993 sobre a segurança marítima e a prevenção da
poluição na Comunidade, o Conselho assinala a impor
tância do elemento humano para o funcionamento seguro
dos navios;

(Alteração n2 3)
Segundo considerando

Considerando que as directivas 89/48/CEE e 92/51 /CEE
do Conselho, sobre os sistemas gerais de reconhecimento
dos diplomas e dasformações profissionais se aplicam às
profissões marítimas abrangidas pela presente directiva e
contribuem para facilitar o respeito das obrigações do
Tratado, tendo em vista a abolição entre os Estados
-membros dos entraves à livre circulação das pessoas e
dos serviços ;
(*)

JO n° C 212 de 05.08.1993, p. 1

Considerando que as directivas 89/48/CEE e 92/5 l /CEE
do Conselho sobre os sistemas gerais de reconhecimento
dos diplomas e da formação e qualificação profissional se
aplicam às profissões marítimas abrangidas pela presente
directiva e contribuem para facilitar o respeito das obri
gações do Tratado, tendo em vista a abolição entre os
Estados-membros dos entraves à livre circulação das
pessoas e dos serviços ;
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(Alteração n2 4)

Após o segundo considerando (novo considerando)

Considerando que, na sua Resolução de 8 de Junho de
1993 sobre uma política comum da segurança maríti
ma ('), o Conselho estabeleceu como objectivo a elimina
ção de tripulações sem qualificações suficientes e deu
prioridade a uma acção comunitária destinada a melho
rar a formação e a educação através do desenvolvimento
de normas comuns para níveis mínimos de formação do
pessoal em postos chave;
(')

JO n2 C 271 de 7.10.1993, p. 1

(Alteração n2 5)
Terceiro considerando

Considerando, todavia, que o reconhecimento mútuo dos
diplomas e certificados, tal como previsto pelos sistemas
gerais, nem sempre garante uma formação harmonizada
de todo o pessoal do mar que serve a bordo de diferentes
navios sob pavilhão de um Estado-membro e/ou do
Euros, facto que é , no entanto, essencial do ponto de vista
da segurança dos transportes marítimos ;

Considerando, todavia, que o reconhecimento mútuo dos
diplomas e certificados, tal como previsto pelas directi
vas supra, nem sempre garante uma formação harmoni
zada de todo o pessoal do mar que serve a bordo de
diferentes navios sob pavilhão de um Estado-membro,
incluindo nos navios registados no registo Euros, facto
que é, no entanto, essencial do ponto de vista da seguran
ça dos transportes marítimos ;

(Alteração n£ 6)
Quarto considerando

Considerando que é, por conseguinte, necessário estabe
lecer, na Comunidade, um nível mínimo de formação do
pessoal do mar;

Considerando que e, por conseguinte, necessário estabe
lecer, um mínimo de formação pessoal do mar na União
Europeia e que a respectiva acção se deve basear nos
níveis de formação acordados com a Convenção Interna
cional da OMI de 1978 sobre os modelos de formação, de
certificação e de guarda dos marítimos.

(Alteração n2 7)
Quinto considerando

Considerando que, tendo em conta a especificidade do
transporte de mercadorias perigosas ou poluentes e do
transporte de passageiros por via marítima e os riscos,
inerentes a esse tipo de transporte, importa melhorar as
condições em que se efectuam esses transportes com o
objectivo de proteger a vida humana e o ambiente
marinho e que, por conseguinte, é conveniente exigir, em
relação às pessoas que trabalhem a bordo desses navios,
um nível satisfatório de qualificações linguísticas ;

Considerando que, tendo em conta a especificidade do
transporte de mercadorias perigosas ou poluentes e do
transporte de passageiros por via marítima e os riscos,
inerentes a esse tipo de transporte, importa melhorar as
condições em que se efectuam esses transportes com o
objectivo de proteger a vida humana e o ambiente
marinho e que, por conseguinte, é indispensável melhorar
a comunicação entre os marítimos que trabalham a bordo
bem como entre estes e os passageiros.

(Alteração n2 8)

Após o quinto considerando (novo considerando)

Considerando que o pessoal a bordo de navios de passa
geiros designado para prestar assistência aos passageiros
em situações de emergência deverão ser capazes de
comunicar com os passageiros;
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(Alteração n2 22)
Oitavo considerando

Considerando que e conveniente adoptar medidas desti
nadas a assegurar que o pessoal do mar proveniente de
países terceiros possua qualificações suficientes de acor
do com as exigências das convenções internacionais na
matéria ,

Considerando que e conveniente adoptar medidas desti
nadas a assegurar que o pessoal do mar titular de
certificados emitidos por países terceiros possua as qua
lificações mínimas exigidas pelas convenções internacio
nais na matéria e pela Convenção Internacional da OMI
de 1978,

(Alteração n2 9)

Após o oitavo considerando (novo considerando)
Considerando que os Estados-membros, enquanto auto
ridades portuárias, têm obrigação de melhorar a segu
rança e a prevenção da poluição nas águas comunitárias,

através da inspecção prioritária dos navios que arvoram
o pavilhão de países terceiros que não ratificaram a
Convenção STCW ou que empregam pessoal detentor de
certificados que não foram reconhecidos nos termos das
disposições da presente directiva,

(Alteração n2 23 )
Após o oitavo considerando (novo considerando)

Considerando que, para atingir o objectivo do estabeleci
mento, pela União Europeia, de critérios comuns para o
reconhecimento de certificados emitidos por países ter
ceiros, o Conselho, sob proposta da Comissão deverá
decidir, em colaboração com o Parlamento Europeu,
sobre os critérios comuns e o processo de reconhecimento
desses certificados antes de 31 de Julho de 1995.

(Alteração n2 24)
Após o oitavo considerando (novo considerando)

Considerando que, após a adopção dos critérios comuns,
deverá ser autorizado um período transitório aos maríti
mos titulares de certificados não conformes à presente
directiva que sirvam em navios sob pavilhão da União,
incluindo navios registados no Euros.

(Alteração n£ 25 )

Após o oitavo considerando (novo considerando)
Considerando que a atracção dos jovens da União Euro
peia pela profissão marítima não só ajuda a marinha
europeia como combate o forte desemprego que atinge os
jovens nos Estados-membros e que, portanto, é indispen
sável que a União Europeia tome medidas neste sector o
mais rapidamente possível. Esta acção deverá respeitar
elevados critérios sociais.
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(Alteração n° 39)
Artigo I -o, alínea f bis) (nova)
f bis) Comissário de bordo, o oficial habilitado para o
sector dos serviços financeiros a bordo dos navios de
passageiras;

(Alteração n° 40)
Artigo

alínea g bis) (nova)

g bis) Despenseiro, o oficial habilitado para o aprovisio
namento em vitualhas (provisions master) dos navios
de passageiros ;

(Alteração n° 4 1 )
Artigo 12, alínea h bis) (nova)

h bis) Electricista, o oficial habilitado para o sector dos
equipamentos eléctricos;

(Alteração n2 26)
Artigo 1-, alínea i)

í)

Oficial radiotécnico, a pessoal titular de um certifica
do de operador radiotelegrafista de 1- ou de 2í
classe ou de um certificado geral de operador das
radiocomunicações para o serviço móvel marítimo,
emitido nos termos do regulamento de radiocomuni
cações, e que exerce as suas funções na estação
radiotelegráfica de um navio no qual seja obrigató
ria a existência dessa estação nos termos da Conve
nção Internacional para a Salvaguarda da Vida

í)

Operador radiotécnico, pessoa titular de um certifi
cado relativo ao sistema internacional de perigo e de
segurança marítima emitido ou reconhecido pela
autoridade competente do Estado-membro, ou orga
nismo por ele designado, nos termos das disposições
dos regulamentos de radiocomunicações;

Humana no Mar,

(Alteração n2 1 1 )

Artigo 1-, alínea j)

j)

Operador radiotelefonista, a pessoa titular de um
certificado adequado, emitido nos termos do regula
mento das radiocomunicações;

Suprimido.

(Alteração n2 27)
Artigo 1-, alínea k)

k) Marinheiro, maquinista e encarregado da condução
das embarcações salva-vidas, qualquer membro da
tripulação do navio, distinto do comandante e dos
oficiais ;

k) Membro da tripulação, qualquer membro da tripula
ção do navio, distinto do comandante e dos oficiais ;
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(Alteração n2 31 )
Artigo 1-, alíneas k bis) a k decies)
(novas)

k bis) Salva-vidas, membro da tripulação dotado de um
certificado de operação de embarcações salva-vidas,
certificado esse que pode ser um documento autóno
mo ou estar integrado no certificado geral;
k ter) Rotas costeiras, rotas garantidas por um Estado
-membro tal como são por ele definidas;

k quater) Potência de propulsão, potência expressa em
kilowatts inscrita no certificado de navegabilidade do
navio ou outro documento oficial;

kquinquies) Petroleiro, navio construído e utilizado
para o transporte a granel de petróleo e produtos
petrolíferos;
k sexies) Navio tanque para substâncias químicas,
navio construído e utilizado para o transporte a
granel de substâncias químicas no estado líquido
mencionadas no código em vigor de construção e
equipamento de navios de transporte de gases lique
feitos da OMI ;
k septies) Navio-tanque para gás liquefeito, navio cons
truído e utilizado para o transporte a granel de gases
liquefeitos mencionados no código em vigor de cons
trução e equipamento de navios de transporte de
gases liquefeitos da OMI;
k octies) Regulamentos de Radiocomunicações, regula
mentos alterados de radiocomunicações para o servi
ço móvel adoptados pela Conferência Mundial de
Radiocomunicações;
k nonies) Navio de passageiros, navio de mar que trans
porta mais de doze passageiros ;

k decies) Navio de pesca, navio utilizado na pesca de
peixe, baleia, focas ou outros animais marinhos;

(Votação em separado)
Artigo 1-, alíneas m), n) e o)
m) Mercadorias perigosas, as mercadorias referidas no
código IMDG, no capítulo 19 da colectânea IGS e no
capítulo 17 da colectânea IBC;

Suprimido
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n) Mercadorias poluentes:

Suprimido

— hidrocarbonetos, tal como definidos no anexo I
da Convenção MARPOL,
— as substâncias líquidas nocivas, tal como defini
das no anexo II da Convenção MARPOL,
— as substâncias líquidas nocivas, tal como defini
das no anexo II da Convenção MARPOL,

o) Pessoal do mar, qualquer pessoa que exerça funções

Suprimido

a bordo de um navio de mar.

(Alteração n£ 13 )
Artigo 2

A presente directiva aplica-se ao pessoal do mar que
serve a bordo de navios registados num Estado-membro
da Comunidade e/ou no registo comunitário Euros , com
exclusão de :

A directiva aplica-se ao pessoal do mar referido na
presente directiva que serve a bordo de navios de mar
registados e sob pavilhão de um Estado-membro nos
termos da legislação desse Estado-membro incluindo os
navios registados no registo comunitário Euros . Os navios
não abrangidos pela definição supra são considerados
como navios sob pavilhão de país terceiro.
A presente directiva não se aplica ao pessoal de mar que
serve em :

— navios de guerra, navios de guerra auxiliares ou outro
tipo de navios pertencentes a um Estado-membro ou
explorados por esse Estado-membro exclusivamente
para fins governamentais e não comerciais ;

— navios de guerra, navios de guerra auxiliares ou outro
tipo de navios pertencentes a um Estado-membro ou
explorados por esse Estado-membro exclusivamente
para fins governamentais e não comerciais,

— todos os navios de pesca;

— todos os navios de pesca;

— iates de recreio que não sejam utilizados em tráfego

— iates de recreio que não sejam utilizados em tráfego
comercial ;

comercial .

— navios de madeira de construção rudimentar.

(Alteração n2 14)
Artigo 3'Os Estados-membros adoptam as medidas necessarias
para que os comandantes, os oficiais, os marinheiros, os
maquinistas e os encarregados das embarcações salva
- vidas, que pretendam exercer a sua profissão a bordo de
um navio que arvore o pavilhão de um Estado-membro
e/ou do Euros, sejam detentores de um certificado de
formação profissional emitido ou reconhecido pela auto
ridade ou pela instância para o efeito designada por
cada Estado-membro, que certifique que frequentaram
com aproveitamento um curso de formação adequado à
profissão que pretendem exercer a bordo desse navio.

Os Estados-membros adoptam as medidas necessanas
para que os comandantes, os oficiais, os membros da
tripulação, os maquinistas, os salva-vidas que sirvam a
bordo dos navios de mar descritos no artigo 22 tenham
sido formados, pelo menos, de acordo com as disposições
da presente directiva e sejam titulares de um certificado
tal como é definido no artigo 4£.
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(Alteração n2 15)
Artigo 4'-

Entende-se por certificado, qualquer documento valido,
qualquer que seja a sua denominação, emitido pela
autoridade competente de um Estado-membro ou com a
autorização desta última, ou reconhecido por essa auto
ridade, e que habilita o titular a desempenhar as funções
enunciadas no citado documento ou autorizadas pelos
regulamentos nacionais, desde que esse documento certi
fique um nível mínimo de formação para cada profissão,
nos termos do disposto na presente directiva.

Entende-se por certificado , qualquer documento valido,
qualquer que seja a sua denominação, emitido pela
autoridade competente de um Estado-membro ou com a
autorização desta última, que habilita o titular a desem
penhar as funções enunciadas no citado documento ou
autorizadas pelos regulamentos nacionais, desde que esse
documento certifique um nível mínimo de formação para
cada profissão, nos termos do disposto na presente
directiva.

(Alteração n2 32)
Artigo 52, nSs 1 e 2

1 . Para a obtenção do certificado,
a formação exigida
para os comandantes, os oficiais, os marinheiros, maqui
nistas e encarregados das embarcações salva-vidas é
ministrada no âmbito de um ou de vários cursos teóricos

e de serviços no mar, acompanhados de exercício práti
cos, aprovados pela autoridade ou pela instância desig
nada por cada Estado-membro.

1.

A formação exigida pelo artigo 32 é ministrada no

âmbito de um ou de vários ciclos de aulas teóricas ou

exercícios práticos e serviço no mar sancionados pela
autoridade ou órgão designado por cada Estado-membro
e tem como objecto as exigências mínimas de formação
tal como definidas nos regulamentos da Convenção
Internacional da OMI de 1978 sobre normas de forma

ção, de certificação e de guarda de quartos dos marítimos
(Convenção STCW) tal como vigoram, concretamente:
2. Esta formação deve incidir nas exigências mínimas
tal como definidas nos anexos da Convenção Internacio
nal da OMI de 1978 sobre as normas de formação, de
certificação e de guarda de quartos dos marítimos (Con
venção STCW). As exigências mínimas são as que
figuram nos anexos da presente directiva, nomeadamen
te :

— para o comandante e o imediato dos navios de uma
arqueação bruta igual ou superior a 200 toneladas, as
que constam do Anexo I, Regras 11/1 , II/2, II/5 , 11/7 e

— para o comandante e o imediato dos navios de uma
arqueação bruta igual ou superior a 200 toneladas, as
que constam do Anexo I, Regras II/2 e II/5 ;

ll/8\

— para o oficial encarregado do quarto na ponte e
comandante de navios de uma arqueação bruta infe
rior a 200 toneladas, as que constam do Anexo I ,
Regras ////, II/3 , II/5 , U/7 e II/8;

— para o oficial de convés e comandante de navios de
uma arqueação bruta inferior a 200 toneladas, as que
constam do Anexo I, Regras II/3 e II/5 ;

— para o oficial encarregado do quarto na ponte a
bordo de navios de uma arqueação bruta igual ou
superior a 200 toneladas, as que constam do Anexo I,
Regras 11/1 , II/4, II/5 , 11/7 e II/8;

— para o oficial de convés a bordo de navios de uma
arqueação bruta igual ou superior a 200 toneladas, as
que constam do Anexo I, Regras II/4 e II/5 ;

— para o chefe de máquinas e para o segundo oficial de
máquinas de navios com uma potência igual ou
superior a 3.000 kw, as que constam do Anexo II,
Regras 111/1 , III/2 e III/5 ;

— para o chefe de máquinas e para o segundo oficial de
máquinas de navios com uma potência igual ou
superior a 3.000 kw, as que constam do Anexo II,
Regras III/2 e III/5 ;

— para o chefe de máquinas e para o segundo oficial de
máquinas de navios que tenham uma potência com
preendida entre 750 kw e 3.000 kw , as que constam
do Anexo II, Regras 111/1 , III/3 e III/5 ;

— para o chefe de máquinas e para o segundo oficial de
máquinas de navios que tenham uma potência com
preendida entre 750 kw e 3.000 kw, as que constam
do Anexo II, Regras III/3 e III/5 ;
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— para o oficial de máquinas encarregado do quarto na
casa das máquinas de tipo clássico, ou para o oficial
de máquinas de serviço na casa das máquinas,
explorada sem a presença permanente de pessoal, as
que constam do Anexo II, Regras III/l , III/4 e III/5 ;

— para o oficial de máquinas , as que constam do Anexo
II, Regras III/4 e III/5 ;

— para o oficial radiotécnico, as que constam do Anexo
III, Regras IV/ 1 e IV/2 ;

— para o operador radiotécnico, as que constam do
Anexo III, Regras IV/ 1 e IV/2 ;

— para o operador radiotelefonista, as que constam do
Anexo IV, Regra IV/3 ;

— para o operador radiotelefonista, as que constam do
Anexo IV, Regra IV/3 ;

— para o comandante, os oficiais, os marinheiros e os
maquinistas dos navios petroleiros, dos navios
-tanques químicos e dos navios-tanques de gás lique
feito, as que constam do Anexo V, Regras V/ l , V/2 e

— para o comandante, os oficiais, os membros da
tripulação dos navios petroleiros, dos navios-tanques
químicos e dos navios-tanques de gás liquefeito, as
que constam do Anexo V, Regras V/ l , V/2 e V/3 ;

V/3 ;

— para os marinheiros que fazem parte de uma equipa
de quartos na ponte, as que constam do Anexo I,
Regra II/6 ;

— para os membros da tripulação que fazem parte de
uma equipa de quartos na ponte, as que constam do
Anexo I, Regra II/6 ;

— para os maquinistas que fazem parte de uma equipa
de quartos na casa das máquinas, as que constam do
Anexo II, Regra III/6 ;

— para os oficiais de máquinas e membros da tripulação
que fazem parte de uma equipa de quartos na casa das
máquinas, as que constam do Anexo II, Regra III/6 ;

—- para os encarregados das embarcações salva-vidas,
as exigências que constam do Anexo VI, Regra VI/ 1 .

— para os salva-vidas, as exigências que constam do
Anexo VI, Regra VI/ 1 .

(Alteração nH 33 )
Artigo 5" bis (novo)

Artigo 52 bis
1.

Em circunstancias excepcionais, se considerarem

não existir qualquer perigo para as pessoas, os bens ou o
ambiente, as autoridades competentes poderão emitir
uma dispensa a fim de permitir que um determinado
elemento do pessoal do mar preste serviço num determi
nado navio, durante um período determinado não supe
rior a seis meses, em funções que não a de radiotelefonista
(sob reserva das regulamentações de radiocomunicações
aplicáveis) para as quais não dispõe do certificado ade
quado, desde que a pessoa a quem é concedida esta
isenção tenha qualificações apropriadas suficientes para
o lugar a preencher em condições de segurança, em
conformidade com as exigências das autoridades compe
tentes. Todavia, uma tal dispensa não poderá ser conce
dida a um comandante ou segundo oficial de máquinas,
excepto em circunstâncias de força maior e, neste caso,
por um período tão curto quanto possível.

2. A dispensa para ocupar um determinado lugar so
será concedida a uma pessoa devidamente habilitada
para preencher o lugar imediatamente abaixo na hierar
quia. Se para este lugar não for exigido qualquer certifi
cado, a dispensa poderá ser concedida a uma pessoa cujas
qualificações e experiência sejam, no entender das auto
ridades competentes, manifestamente equivalentes com
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as exigidas pelo lugar a preencher; todavia, se não possuir
um certificado adequado, a pessoa em causa será obriga
da a submeter-se a um teste reconhecido pelas autorida
des competentes que demonstre que tal dispensa pode ser
emitida sem perigo. Além disso, a autoridade competente
deverá assegurar que o lugar em questão será preenchido
por um titular de um certificado adequado, o mais
rapidamente possível.

(Alteração n2 34)
Artigo 6- bis (novo)
Artigo 62 bis

1. Os Estados-membros zelarão para a organização de
ciclos permanentes de estudos de formação e pós-gradua
ção para o pessoal do mar com base nas necessidades do
momento e na evolução da marinha mercante.
2. Os cidadãos da União Europeia são aceites e forma
dos em condições de igualdade nos centros de formação e
aperfeiçoamento dos Estados-membros que ministrem a
formação exigida no artigo 52.

(Alterações n2s 35 + 16)
Artigo 72

1 . Os Estados-membros asseguram que a bordo dos
navios de passageiros ou dos navios que efectuam
serviços regulares de transporte de passageiros e de
veículos provenientes de e/ou com destino a um porto de
um Estado-membro, o comandante, os oficiais, os maqui
nistas, os marinheiros e os encarregados das embarca
ções salva-vidas possam comunicar entre si. Qualquer
tripulação, a quem compete ajudar os passageiros em
caso de situação crítica, tem as habilitações necessárias
para comunicar na(s) língua(s) utilizada(s) pela maioria
dos passageiros transportados de modo geral por um
dado itinerário.

2.
Os Estados-membros asseguram também que a
bordo dos petroleiros, dos navios-tanques de gás lique
feito e dos navios-tanques químicos, o comandante, os
oficiais, os marinheiros e os maquinistas tenham as
qualificações necessárias para que todos os membros da
tripulação possam comunicar entre si numa língua

Os Estados-membros asseguram que :
1.
Em todos os navios que arvorem o pavilhão de um
Estado-membro e todos os navios de passageiros que
iniciam ou terminam uma viagem num porto de um
Estado-membro a comunicação seja suficiente e eficaz
podendo incluir uma língua de trabalho comum entre o
comandante, os oficiais e os membros da tripulação do
navio no que diz respeito à correcta e atempada com
preensão e execução das mensagens e ordens. Além disso,
deverá ser possível a comunicação suficiente entre o
navio e as autoridades em terra quer numa língua comum
de trabalho quer na língua daquelas autoridades.
2. Nos navios de passageiros o pessoal indigitado para,
em situações de emergência, ajudar os passageiros deve
ser facilmente identificável e ter capacidade de comuni
cação suficiente para esse fim tendo em conta a conjuga
ção apropriada e suficiente de qualquer um dos seguintes
critérios:

comum .

a) A língua ou línguas correspondentes a maior parte
das nacionalidades dos passageiros transportados
numa linha específica;
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b) A possibilidade de utilização de um vocabulario
elementar em inglês que permita a compreensão de
instruções básicas, pode assegurar um meio de comu
nicação com qualquer passageiro que precise de
ajuda independentemente de o passageiro e o mem
bro da tripulação terem uma língua comum;
c)

A eventualidade da necessidade de, em caso de

urgência, comunicar por outros modos (por exemplo,
exemplificando, por gestos, chamando a atenção para
os locais de concentração dos passageiros ou a locali
zação dos salva-vidas ou as saídas de emergência do
navio) quando a comunicação oral é impossível;
d) A distribuição aos passageiros de instruções de segu
rança completas na sua ou suas línguas maternas e

e) As línguas utilizadas para, em situações de urgência
ou no decurso de exercícios, dar instruções de emer
gência básicas aos passageiros e facilitam a prestação
de assistência aos passageiros pelos membros da
tripulação.
3. Como Estado de porto, os Estados-membros ao
procederem à inspecção de um navio verificarão se os
navios sob pavilhão não comunitário também respeitam
as disposições do presente artigo.

(Alteração n2 17)
. Artigo &

Os Estados-membros podem conceder um certificado de
formação profissional aos comandantes, oficiais, mari
nheiros, maquinistas e encarregados das embarcações
salva-vidas que apresentem um pedido nesse sentido,
pela primeira vez, nos seis meses que antecedem a data
do início da aplicação da presente directiva, sem terem
frequentado o curso e sem terem sido sujeitos ao exame
previsto no artigo 52, desde que forneçam prova de que
exerceram a sua actividade respectiva durante um perío
do de, pelo menos, um ano no decurso dos cinco anos que
precedem a data de entrada em vigor da directiva.

Suprimido

(Alteração n2 18)
Artigo S- bis (novo)
Artigo 82 bis
O reconhecimento mutuo, entre os Estados-membros,

dos certificados referidos no artigo 42 de que são titulares
cidadãos de Estados-membros da União Europeia pro
cessa-se segundo o disposto nas Directivas 89/48/CEE e
92/5 l/CEE.
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(Alteração n2 36)
Artigo 92, n'±s 1 e 2

1 . O pessoal do mar que não seja nacional de um
Estado-membro, e que não possua um certificado, tal
como previsto no artigo 3-, pode ser admitido a bordo
dos navios que arvorem o pavilhão de um Estado
-membro, se tiver sido concluído um acordo mutuamente

1.
Pessoal do mar que não seja cidadão da União
Europeia e não possua o certificado previsto no artigo 42
pode ser autorizado a servir em navios registados num
Estado-membro incluindo em navios registados no Euros
desde que, por decisão de um Estado-membro, o seu

satisfatório entre a Comunidade e os países terceiros do
pessoal em causa. Por «acordo mutuamente satisfató
rio », entende-se um acordo que garanta às partes inte
ressadas o respeito e a aplicação efectiva e integral das
disposições da Convenção STCW da OMI, retomadas na
presente directiva.

certificado tenha sido reconhecido. Assim, o Conselho,

2. Os Estados-membros adoptam as medidas necessá
rias para que os navios que arvorem o pavilhão de um
país terceiro, cujas tripulações sejam provenientes de um
ou de vários países terceiros que tenham ratificado a
convenção e que não tenham concluído um acordo com a
Comunidade, sejam prioritariamente submetidos a con
trolos pela autoridade competente do Estado do porto
para verificar se aformação e as qualificações profissio
nais da respectiva tripulação correspondem às normas

2.
O pessoal do mar não titular do certificado previsto
no artigo 42 mas servindo em navio registado num
Estado-membro pode continuar a servir em navios regis
tados nesse Estado-membro por mais 2 anos após a

sob proposta da Comissão e após colaboração com o
Parlamento Europeu publicará, antes de 31 de Julho de
1995, uma decisão que estabelecerá os critérios comuns a
ter em conta para o reconhecimento, por parte dos
Estados-membros, dos certificados emitidos pelos estabe
lecimentos de ensino ou autoridades de países terceiros
bem como o respectivo processo.

fixação dos critérios comuns previstos no n2 1 supra. Após
esta data, o pessoal do mar deverá ser titular quer do tipo
de certificado previsto no artigo 42 quer de um certificado
reconhecido nos termos do disposto no n2 1 supra.

da Convenção STCW da OMI.

(Votação em separado)

Artigo 92, n'~ 3

3.
Os Estados-membros adoptam as medidas necessárias que podem incluir o apresamento do navio, se as
autoridades do porto encarregadas do controlo verifica
rem que as tripulações sujeitas ao controlo não estão em
condições de comprovar a sua aptidão profissional
exigida para as funções que lhes foram atribuídas a

Suprimido

bordo do navio.

(Alteração n2 19)
Artigo 92 bis (novo)

Artigo 92 bis
Os Estados-membros tomam todas as medidas necessá

rias para assegurar que navios arvorando pavilhão de
país terceiro que não tenha ratificado a Convenção
Internacional da OMI de 1978 sobre a formação dos
marítimos e a certificação ou navios arvorando pavilhão
de país terceiro cujo comandante, oficiais e membros da
tripulação sejam titulares de certificados não reconheci
dos nos termos do disposto no artigo 92, sejam priorita
riamente inspeccionados pelas autoridades portuárias
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dos Estados-membros para controlar se o seu nível de
formação e capacidade profissional corresponde às exi
gências da supracitada Convenção Internacional e do
artigo 72.
(Alteração n2 20)
Artigo

ter (novo)

Artigo 92 ter
Os Estados-membros tomarão as medidas necessarias e

aplicarão as sanções apropriadas caso as suas autorida
des portuárias competentes detectem no decurso da
inspecção que o comandante, os oficiais e os membros da
tripulação não podem apresentar prova da sua capacida
de profissional para assegurar as funções de que foram

incumbidos relativas à segurança do navio e à prevenção
da poluição do meio ambiente.
(Alteração n2 2 1 )
Artigo 9- quater (novo)

Artigo 92 quater

Sob proposta da Comissão, o Conselho publicara, ate 31
de Julho de 1995, uma decisão, tomada por maioria
qualificada, que estabelecerá um programa de acção, a

nível da União Europeia, para atrair jovens para a
profissão marítima bem como os recursos para financia
mento desse programa.

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de uma
directiva do Conselho relativa ao nível mínimo de formação de profissões marítimas
(COM(93)0217 — C3-0233/93 — SYN 517)

(Processo de cooperação: primeira leitura)
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(93)0217) ('),
— Consultado pelo Conselho, nos termos do n2 2 do artigo 842 do Tratado CE (C3-0233/93 ),

— Tendo em conta a lista de propostas pendentes do Conselho em 31 de Outubro de 1993 .
relativamente às quais a entrada em vigor do Tratado da União Europeia origina uma
alteração da base jurídica e/ou de procedimento (COM(93)0570),
— Consultado, por carta de 15 de Novembro de 1993 do Presidente da Comissão, sobre as
propostas da Comissão enumeradas no documento COM(93)0570 — C3-0369/93 que serão
adoptadas mediante o procedimento previsto no artigo 1892-C do Tratado CE (processo de
cooperação),

— Tendo em conta o artigo 582 do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Transportes e do Turismo e o parecer da
Comissão dos Assuntos Sociais, do Emprego e do Ambiente de Trabalho (A3-0083/94),
(■)
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1.

Aprova a proposta da Comissão, com as alterações que nela introduziu;

2.

Insta a Comissão a modificar a sua proposta nesse sentido, nos termos do n£ 2 do artigo

1 892-A do Tratado CE;

3 . Convida o Conselho a incluir na posição comum que adoptará, nos termos da alínea a), do
artigo 1892-C do Tratado CE, as alterações aprovadas pelo Parlamento;

4.

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

22. Acidentes e incidentes na aviação civil

**I

A3-0071/94

Proposta de directiva do Conselho que estabelece os princípios fundamentais que regem os
inquéritos sobre os acidentes e os incidentes no domínio da aviação civil (CC)M(93)0406 —
C3-0322/93 — SYN 519)

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSÃO (*)

DO PARLAMENTO

(Alteração n2 1 )
Décimo terceiro considerando

Considerando que os inquéritos devem ser utilizados
apenas para fins de prevenção pelo que apenas as
informaçõesfactuais coligidas durante os mesmos devem
poder ser utilizadas para apuramento de culpas ou de
determinação da responsabilidade,

Considerando que os Estados-membros deverão diligen
ciar no sentido de obterem uma cooperação tão estreita
quanto possível entre o inquérito realizado pelos técnicos
e o inquérito realizado pelas autoridades judiciais, para
garantir que os responsáveis por ambas as diligências
possam realizar as suas tarefas,

(Alteração n2 2)
Artigo 2% nZ 2

2. A presente directiva aplica-se igualmente no exte
rior da Comunidade Europeia aos inquéritos sobre inci
dentes graves que envolvam aeronaves registadas num
Estado-membro ou operadas por uma empresa estabele
cida num Estado-membro no caso de nenhum inquérito
ser realizado por outro Estado.

2 . A presente directiva aplica-se igualmente no exte
rior da Comunidade Europeia aos inquéritos sobre inci
dentes graves e incidentes que envolvam aeronaves
registadas num Estado-membro ou operadas por uma
empresa estabelecida num Estado-membro no caso de
nenhum inquérito ser realizado por outro Estado.

(Alteração n£ 8)
Artigo 3-, alínea b), primeiro travessão

exige a sua hospitalização por um período superior a
48 horas com início no prazo de 7 dias a partir da data
do ferimento

(*)
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— exige a sua hospitalização por um período superior a
24 horas com início no prazo de 7 dias a partir da data
do fenmento
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TEXTO

DA COMISSÃO

'

ALTERAÇÕES

DO PARLAMENTO

(Alteração n~ 9)
Artigo 4-, n- 1
1 . Qualquer acidente ou incidente grave no domínio da
aviação civil deve ser objecto de um inquérito, cujo
âmbito será determinado pelo organismo responsável
pelos inquéritos atendendo ao objecto da presente direc
tiva.

1 . Qualquer acidente ou incidente grave no domínio da
aviação civil deve ser objecto de um inquérito, sem
interferências de quaisquer agências externas, cujo âmbi
to será determinado pelo organismo responsável pelos
inquéritos atendendo ao objecto da presente directiva.

(Alteração n- 10)
Artigo 5", nZ 2, primeiro travessão
o livre acesso ao local do acidente ou incidente, bem

— o livre acesso ao local do acidente ou incidente, bem

como à aeronave ou aos destroços ;

como à aeronave, aos destroços e à carga, incluindo
as bagagens ;

(Alteração n2 1 1 )
Artigo 62, n'~ 4, segundo parágrafo

Esta assistência mútua deve ser, tanto quanto possível ,
prestada a título gratuito.

Esta assistência mútua deve ser, tanto quanto possível,
prestada a título gratuito e sem interferências de quais
quer agências externas.

(Alteração n2 12)
Artigo 7-, n- 2

2. O organismo de inquérito deve publicar o relatorio
no mais curto espaço de tempo possível, esforçando-se
por não ultrapassar o prazo de 12 meses após a data do
acidente .

2. O organismo de inquérito deve publicar o relatório
no mais curto espaço de tempo possível, esforçando-se
por não ultrapassar o prazo de 6 meses após a data do
acidente, mas em qualquer dos casos não mais do que 12
meses após essa data.

(Alteração n° 4)
Artigo /2, n'~ 3 bis (novo)
3 bis.

Os Estados-membros tomarão as medidas neces

sárias para assegurar a publicação do relatório.

(Alteração n2 5)

Artigo 9 n- 2
2.

Os Estados-membros tomarão as medidas necessá

rias a fim de assegurar que as recomendações de seguran
ça elaboradas pelo organismo de inquérito sejam devida
mente tomadas em consideração e seguidas sempre que
for caso disso, sem prejuízo do direito comunitário,
nomeadamente em matéria do funcionamento do merca
do interno.

2.

Os Estados-membros tomarão as medidas necessá

rias a fim de assegurar que as recomendações de seguran
ça elaboradas pelo organismo de inquérito sejam devida
mente tomadas em consideração e seguidas sempre que
for caso disso, sem prejuízo do direito comunitário.
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ALTERAÇÕES

TEXTO

DA COMISSÃO

DO PARLAMENTO

(Alteração n2 6)

Artigo lOi

1 . A análise e as conclusões extraídas do inquérito ou
resultantes deste último não podem ser utilizadas para
apuramento de culpas ou para a determinação da res
ponsabilidade.

1 . So a informação factual recolhida durante a infor
mação ou dela resultante poderá ser usada no apoio a
quaisquer outros inquéritos ou acções resultantes do

2 . Uma recomendação de segurança não constitui por
si só uma presunção de culpa ou de responsabilidade

2. ' Uma recomendação de segurança não constitui por
si só uma presunção de culpa ou de responsabilidade

relativamente ao acidente ou a um incidente .

relativamente ao acidente ou a um incidente .

3.
Os relatórios de inquérito não serão utilizados para
efeitos de acção disciplinar.

Suprimido.

4.
Os Estados-membros, no âmbito dos artigos 5- e 6'-,
tomarão as medidas necessárias para proteger os inves
tigadores de qualquer envolvimento em litígios destina
dos a apurar culpas ou a determinar a responsabilidade

Suprimido.

acidente ou incidente específico.

em caso de acidente ou de incidente.

(Alteração n2 7)
Artigo 12" bis (novo)

Artigo 122 bis
1. Ate 30 de Junho de 1995, a Comissão apresentará ao
Parlamento Europeu e ao Conselho propostas para:

a) a criação de sistemas de comunicação obrigatória de
incidentes em cada Estado-membro e de um sistema

comunitário de coordenação das bases de dados
nacionais;

b) a criação de um sistema confidencial de comunicação
voluntária de incidentes;

c) indemnização das vítimas de acidentes aéreos.
2.

O Conselho tomará uma decisão sobre estas propos

tas ate 31 de Dezembro de 1995.

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de directiva
do Conselho que estabelece os princípios fundamentais que regem os inquéritos sobre os
acidentes e os incidentes no domínio da aviação civil (COM(93)0406 — C3-0322/93 — SYN 519)

(Processo de cooperação : primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (CC)M(93)0406 — SYN 519) ('),
— Consultado pelo Conselho, nos termos do n2 2 do artigo 842 do Tratado CE (C3-0322/93),
— Tendo em conta o artigo 582 do seu Regimento,

— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Transportes e do Turismo (A3-0071 /94),
(')

JO n£ C 257 de 22.9.1993 , p. 8
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1.

Aprova a proposta da Comissão, com as alterações que nela introduziu ;

2.

Insta a Comissão a alterar a sua proposta nesse sentido, nos termos do n2 2 do artigo 1 892-A

do Tratado CE;

3 . Convida o Conselho a incluir na posição comum que adoptará, nos termos da alínea a) do
artigo 1 892-C do Tratado CE, as alterações aprovadas pelo Parlamento;
4.

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

23. Livro Branco — Custos reais do «não-ambiente»

a)

A3-0122/94

Resolução sobre o Livro Branco da Comissão das Comunidades Europeias: crescimento,
competitividade, emprego

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta o Livro Branco da Comissão das Comunidades Europeias sobre Cresci
mento, Competitividade, Emprego — os desafios e as pistas para entrar no século XXI
(CC)M(93)0700 — C3-0509/93 ),

— Recordando as suas Resoluções de 13 de Junho de 1991 sobre «Instrumentos económicos e

fiscais da política ambiental» (') e de 17 de Novembro de 1992 sobre o «52 programa de
acção da Comunidade Europeia» (2), nas quais já são enunciadas muitas das ideias agora
retomadas pela Comissão,
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e da

Política Industrial, bem como os pareceres da Comissão da Energia, Investigação e
Tecnologia, da Comissão da Política Regional, do Ordenamento Territorial e das Relações
com o Poder Regional e Local, da Comissão dos Transportes e do Turismo, da Comissão do
Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor e da Comissão dos Direitos da
Mulher (A3-0 122/94),

A. Consternado com a possibilidade de o desemprego na Comunidade atingir este ano a cifra
recorde de 17 milhões de pessoas, ou seja, mais de 1 1% da população activa;
B. Considerando que o Livro Branco constitui uma análise superlativa dos problemas do
desemprego e das economias compatíveis com os interesses do ambiente, tal como são
tratados pela União Europeia;
C. Congratulando-se pelo facto de o Livro Branco abordar, em diversas ocasiões, a interdepen
dência entre actividades económicas e objectivos ambientais ;

D. Ciente de que, até agora, sempre se verificou um aumento da taxa de desemprego durante
cada período de recessão e um declínio da mesma no período de crescimento subsequente, se
bem que nunca para os níveis anteriores aos da recessão em causa;
E. Ciente de que a taxa de desemprego actualmente registada na Comunidade é de 11% , face a
cerca de 7% nos Estados Unidos e 2,5% no Japão, mas que as políticas levadas a cabo por
estes países não constituem exemplos a seguir, dada a precariedade dos empregos criados e o
recuo nas conquistas sociais que a aplicação de políticas semelhantes na Europa implicaria;
(■)
(2)

JO n£ C 183 de 15.07.1991 , p. 296
JO n2 C 337 de 21.12.1992, p. 34
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F. Ciente de que o desemprego é, em parte, de natureza estrutural , dado que o crescimento do
emprego é, para um dado crescimento económico, mais elevado no Japão e ainda mais
elevado nos Estados Unidos do que na Comunidade, reflectindo um maior crescimento da
produtividade do trabalho na Europa;

G. Reconhecendo que, segundo o relatório «Emprego na Europa», elaborado pela Comissão em
1993 , na última década os encargos laborais na União Europeia evoluíram paralelamente à
produtividade ;
H. Lamentando que a reestruturação das antigas economias planificadas da Europa Central e de
Leste seja mais demorada do que inicialmente previsto, e que por essa razão tanto o nível de
vida como os volumes dos mercados destes países vizinhos da Comunidade apenas registem
um lento aumento, senão mesmo uma quebra;

I.

Manifestando a sua satisfação pelo facto de o consenso nas negociações do GATT poder vir
a originar um aumento do crescimento na OCDE da ordem dos 1 35 mil milhões de dólares
americanos nos próximos nove anos, mas preocupado por as empresas da Comunidade

estarem pouco presentes nos mercados promissores do Sul da Ásia, e defendendo

firmemente a ideia de que o Uruguay Round deveria ser rapidamente completado por
disposições de natureza ambiental e social , de forma a garantir que as vantagens do
crescimento do comércio mundial se traduzam em progresso nesses dois domínios ;
J.

Esperando que a recessão na Comunidade esteja em vias de chegar ao fim e que se volte a
registar este ano um crescimento económico real, embora ainda não suficiente para deter o
aumento do desemprego ;

K. Ciente de que é necessário conseguir um crescimento duradouro, não nocivo para o ambiente
e sem inflação, por forma a atingir o objectivo, visado pela Comissão, da criação de 15
milhões de postos de trabalho até ao final do século;
L. Ciente de que o custo do capital em alguns Estados-membros é superior ao de outros países,
como o Japão, e de que os investidores japoneses aceitam taxas de remuneração inferiores, e
por conseguinte investem mais, porque a gestão macroeconómica e as políticas industriais
do Japão conseguiram reduzir os riscos que dissuadem os investidores ;
M. Considerando que a competitividade da indústria europeia depende sobretudo da qualidade e
do preço dos seus produtos, bem como da relação entre estes dois factores ;
N. Verificando que a recessão é um dos factores que atrasam os progressos necessários à
realização da União Económica e Monetária,

I.

Recomenda as seguintes medidas para resolver a cnse estrutural na Comunidade :

Acções estruturais

1 . Acolhe com agrado o Livro Branco «Crescimento, Competitividade, Emprego», enquanto
resposta importante à dramática situação de desemprego que se vive na União Europeia;
2.

Tendo em conta o disfuncionamento de diversos mercados de trabalho, exorta a Comissão e

os Estados-membros :

— a examinarem, em estreita cooperação com os empresários e os trabalhadores, o modo como
operam e se adaptam os serviços e os organismos no sector do emprego, de forma a alcançar
a maior descentralização possível em benefício de centros locais de trabalho e de uma
abordagem mais personalizada;
— reconhecendo embora o papel positivo desempenhado pelas agências de trabalho temporá
rio, públicas ou privadas , a instituírem regulamentação que permita evitar, sempre que
possível, a perda de empregos permanentes , e insta o Conselho a adoptar de imediato a
directiva relativa às formas atípicas de trabalho ;
— a darem maior apoio aos programas de emprego específicos, como p. ex . YOUTHSTART,
LEDA e ILE ;
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— a assegurarem que os programas de formação co-financiados no âmbito dos objectivos n2s 3
e 4 do Fundo Social Europeu atendam às necessidades claramente identificadas dos
mercados do trabalho;

— a promoverem em geral a flexibilidade dos mercados do trabalho — rígidos por natureza —
bem como uma flexibilidade personalizada para os trabalhadores que o desejem, garantindo
-lhes protecção adequada;

3 . Considera que os recursos financeiros previstos pelo Livro Branco devem ser afectados,
nomeadamente, à execução do quinto programa de acção da Comissão em matéria de meio
ambiente, intitulado «Rumo a um desenvolvimento sustentado», à aplicação da Agenda 2 1
adoptada no Rio de Janeiro em Junho de 1 992 e à aplicação da legislação comunitária em matéria
de meio ambiente ;

4. Está convicto de que o futuro da economia europeia não repousa na competição com os
países quase industrializados e os países da Europa Central e de Leste pelo domínio de partes de
mercado para produtos «obsoletos»; considera que uma das tarefas prioritárias da União
Europeia consiste em melhorar a sua competitividade no domínio das tecnologias de futuro, e
requer uma política industrial europeia consequente e coerente com base nas novas competências
atribuídas pelo Tratado da União Europeia;
5 . Reclama, neste contexto, uma actuação concertada, com a participação da Comissão, do
Parlamento Europeu, dos Estados-membros da União, dos investigadores e dos parceiros sociais,
tendo em vista identificar as acções necessárias e definir estratégias de política industrial ;
6. Reclama uma reestruturação do sistema fiscal sem afectar as receitas, reduzindo a
tributação dos rendimentos do trabalho e onerando mais acentuadamente a poluição do ambiente
e o consumo de recursos ;

7 . Condena estratégias baseadas exclusivamente na desregulamentação; salienta a necessida
de de um empenho equilibrado dos sectores privado e estatal numa economia social de mercado e
ecológica que, por um lado, estimule as forças de mercado e, por outro, crie um quadro de regras
democráticas para um sistema económico aceitável tanto do ponto de vista social como
ambiental;

8 . Defende a opinião de que é imperativo que as medidas que visam flexibilizar os mercados
nacionais de emprego sejam acompanhadas, a nível comunitário, pelo estabelecimento de
garantias mínimas a favor dos trabalhadores ; os rendimentos mais baixos deveriam beneficiar de
isenções, tendo em conta a sua participação no financiamento do sistema de segurança social ;
9. Subscreve a opinião de que a gestão descentralizada do tempo de trabalho sob o controlo
dos empregadores e dos trabalhadores pode revelar-se um meio útil de adequar os recursos
humanos às necessidades ; entende que a redução do tempo de trabalho não constitui, em si
mesma, uma resposta ao problema do desemprego e só poderá ser significativa no âmbito de uma
política activa de criação de emprego ; entende, no entanto, que as reduções do tempo de trabalho
negociadas a nível sectorial e empresarial podem contribuir para reduzir o desemprego a curto
prazo, desde que seja preservada a competitividade das empresas , nomeadamente mantendo-se,
e aumentando-se até, a utilização das capacidades ;

1 0. Apoia o objectivo de reduzir os custos não salariais dos trabalhadores não qualificados, de
forma a encorajar novas oportunidades de emprego e a desencorajar a prática que consiste em o
capital substituir o trabalho; insurge-se contudo contra qualquer tentativa de se utilizar este
objectivo como forma de redução dos salários reais ;
1 1 . Considera deverem ser desde já definidos e aplicados mecanismos de transição condu
centes a um novo modelo de desenvolvimento (descrito no capítulo 10 do Livro Branco), que
tenha em conta os custos sociais e ambientais dos nossos modos de produção e padrões de
consumo ;

12. Solicita à Comissão que acelere o seu estudo de novos indicadores económicos que
contemplem os efeitos externos, designadamente um sistema de cálculo do produto nacional
bruto que discrimine os danos ambientais ligados à produção de bens ;
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13 . Insta a Comissão e os Estados-membros a promoverem, através de acordos sectoriais, um
maior recurso ao trabalho a tempo parcial como forma de criação de novos empregos, na

condição de o mesmo ser acompanhado de garantias sociais comparáveis às do trabalho a tempo
inteiro; insta o Conselho a adoptar sem demora a directiva relativa à licença parental ;

14. Considera que a redução dos salários e da cobertura social dos trabalhadores não pode
constituir solução para combater as transferências das instalações de empresas ; por um lado,
outros factores, diferentes do nível salarial , condicionam as decisões relativas a essas transfe

rências, designadamente a proximidade de mercados em expansão, a disponibilidade de
mão-de-obra qualificada e a existência de infra-estruturas eficazes; por outro lado, é inaceitável
qualquer nivelamento por baixo do poder de compra dos cidadãos , tanto nos países industriali
zados como nos países do Sul e do Leste, dado que a presente crise económica é antes de tudo
uma crise de produção excedentária e de redistribuição desigual dos ganhos de produtividade ;
15 . Considera que podem ser criados incentivos ao crescimento através de medidas de
fomento de pequenas e médias empresas, criando condições-quadro favoráveis e reduzindo a
burocracia, em especial mediante a supressão de disposições que restringem o acesso ao mercado
e um melhoramento da informação relativa às possibilidades de exportação; seria vantajosa a
instauração de um diálogo aberto e constante entre as autoridades e a indústria, no quadro de uma
plataforma organizada de discussão;

16 . Preconiza a adopção de iniciativas específicas que criem um clima favorável às PME,
permitindo-lhes nomeadamente participar sistematicamente nos programas de investigação e
desenvolvimento tecnológico, encorajando o investimento gerador de emprego e permitindo às
PME que tirem maiores benefícios das vantagens do mercado interno;
17 . Insta a Comissão a incentivar, na medida do possível, a criação de gabinetes regionais de
consultadoria ambiental vocacionados para as pequenas e médias empresas ;
18 . Reconhece o importante papel desempenhado pelas PME na criação de emprego e requer
a elaboração de um programa com vista à eliminação de obstáculos burocráticos e restrições
legislativas que impeçam o progresso de tais empresas ;

Competitividade — economia de custos — redes de infra-estruturas

19 . Considera que há que completar e consolidar tão rapidamente quanto possível o mercado
interno visado no Livro Branco da Comissão de 1985 , uma vez que então se poderá economizar
custos, nomeadamente mediante a aceleração dos trabalhos respeitantes à adopção de normas
comuns, a concretização do reconhecimento mútuo dos certificados de exame técnicos e a
aplicação do sistema definitivo do IVA ;
20. Exorta a Comissão a apresentar ao Parlamento e ao Conselho propostas de directrizes em
que sejam indicados projectos concretos para a melhoria das infra-estruturas da União nos
sectores dos transportes (em especial, nos transportes ferroviários, combinados ferro/rodoviá
rios, fluviais), distribuição de energia (em especial a eliminação de monopólios e o desenvolvi
mento das energias renováveis), telecomunicações e protecção do ambiente (em especial em
matéria de gestão de resíduos e de depuração das águas), os quais possam ser postos em prática
dentro dos prazos estipulados ; apela para que o Conselho e a Comissão adoptem urgentemente
um plano coerente para as redes transeuropeias ;

2 1 . Considera que a criação e expansão de redes transeuropeias se reveste de uma importância
fundamental quer para o emprego na União quer para a realização do Mercado Único e o
comércio com os restantes países da Europa; apela a que os Governos e os parlamentos dos
Estados-membros da União assumam as suas responsabilidades com vista ao planeamento,
financiamento e execução dos projectos relativos às redes transeuropeias ; além disso, exorta os
restàntes participantes na segunda Conferência Pan-Europeia sobre Transportes, a realizar em
Creta em Março de 1994, a comprometerem-se juntamente com a União Europeia a adoptarem
processos eficazes com vista à rápida criação de redes de transporte pan-europeias ;
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Competitividade — melhoria das estruturas
22. Considera que urge reforçar os esforços feitos pela Comunidade e pelos Estados-membros
no domínio da investigação e desenvolvimento, a fim de atingir o objectivo desejável de afectar a
esta área 3% do PIB ; para tanto, há que criar estímulos adequados para o sector privado,
sobretudo através da eliminação dos entraves administrativos supérfluos e da melhoria, à escala
comunitária, da cooperação entre as empresas e as universidades ;
23 . Defende que a definição de campos de investigação promissores requer uma parceria
genuína entre os sectores público e privado com um mínimo de processos de decisão
burocráticos ; em vez de um sistema vertical de orientações por parte do Estado, deveriam ser
reforçadas as condições-quadro horizontais para a investigação e o desenvolvimento, incluindo,
entre outras, a protecção da propriedade intelectual dentro e fora da Comunidade;

24. Sublinha a importância de que se reveste o apoio às actividades de investigação e de
desenvolvimento no domínio das tecnologias ecológicas, por forma a assegurar a respectiva
competitividade e a criação de postos de trabalho estáveis ;
25 . Considera que há que melhorar a transposição dos resultados da investigação e do
desenvolvimento para produtos comercializáveis e competitivos; relativamente ao aperfeiçoa
mento de produtos comercializáveis com base nos resultados da investigação e do desenvolvi
mento, as empresas são instadas a demonstrar uma maior abertura no que se refere a correr riscos
e a reformar os processos e estruturas burocráticas que dificultam essa transposição;
26. Exige, em matéria de qualificações, uma ofensiva norteada pelo princípio da aprendiza
gem permanente ; exige, neste contexto, que a igualdade de oportunidades entre mulheres e
homens seja tida em consideração de forma constante ; os Estados-membros deverão dar
prioridade à optimização dos respectivos sistemas de formação profissional, por forma a dar aos
trabalhadores a possibilidade de, ao longo de toda a sua vida profissional, incrementarem as
respectivas qualificações profissionais através de acções de formação profissional e contínua; há
que dar prioridade a uma reconversão profissional eficaz dos desempregados que tenha em conta
as necessidades do mercado de trabalho; simultaneamente, urge disponibilizar recursos com
vista à colocação da mão-de-obra menos qualificada;
27 . Considera que a relação qualidade/preço dos produtos europeus é susceptível de ser
melhorada do seguinte modo:
— privilegiando a ênfase sobre a renovação processual, nomeadamente através do aumento da
escala e da melhoria da qualidade no sector dos produtos de base e de uma preocupação
acrescida de qualidade na indústria, mediante o emprego mais eficaz do potencial humano
(nomeadamente, sugestões no local de trabalho);

— reduzindo os encargos financeiros e estabelecendo taxas de câmbio realistas, nomeadamente
das divisas europeias em relação ao dólar, o que pressupõe uma nova baixa das taxas de juro
nos mercados de capitais e a realização tão rápida quanto possível de uma nova etapa da
União Monetária mediante disposições novas e vigorosas que facilitem o desenvolvimento
da utilização do ecu como moeda comum;

— promovendo, por parte das autoridades locais e regionais dos Estados-membros, bem como
da União Europeia, projectos inovadores que dêem resposta a necessidades prementes da
sociedade ;

28 . Convida a Comissão a estudar igualmente a adequação de instrumentos de controlo
quantitativo, tais como as licenças ambientais negociáveis e o registo das emissões poluentes ;
29 . Solicita a realização de um estudo sobre o financiamento da segurança social, tendo em
vista determinar se esse financiamento pode provir preferencialmente de receitas do imposto
sobre o valor acrescentado, em vez do imposto sobre os rendimentos do trabalho ;

30.

É de opinião que as actividades das autoridades locais devem ser sujeitas a um exame

crítico sistemático, do ponto de vista da oportunidade da solidariedade, da igualdade e da
necessidade de uma defesa adequada dos interesses da sociedade ;
3 1 . Insta a Comissão e os Estados-membros a estabelecerem nomas ambientais rigorosas para
a sua própria política de aprovisionamento, a fim de assumirem o papel de modelo e assim
poderem impor critérios duradouros de natureza ambiental ;

32. Assinala, neste contexto, que será mais útil uma transposição das actividades das
autoridades públicas do que a simples redução das mesmas ;
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33 . Mostra-se favorável à procura pragmática e permanente da desejável distribuição de
tarefas entre as autoridades locais e o sector privado no âmbito dos objectivos atrás referidos, e
rejeita categoricamente um favorecimento ideológico antecipado circunscrito à dimensão das
colectividades locais ;

34. Entende que a redução do problema da falta de competitividade europeia exclusivamente a
um problema de custos salariais constituiria uma perspectiva errada e de curto prazo e que há que
ter também em conta o papel da política de taxas de câmbio e da I&D no domínio da inovação;
35 . Refere que :
— o nível dos custos salariais reflecte a elevada produtividade da Europa, de tal modo que as
diferenças de preços são ainda escassas no mercado consumidor;
— os aumentos dos custos salariais em termos reais foram pouco significativos na Europa e a
perda de competitividade registada nos preços se deve em grande parte às flutuações
verificadas nas taxas de câmbio (subavaliação em termos de paridade do poder de compra
entre o dólar e as moedas a ele ligadas, yen barato);

36. Entende que o problema da Europa se deve menos aos custos salariais elevados, que
incitam ao aumento da produtividade e, consequentemente, à redução do emprego, do que
propriamente à insuficiência de actividades inovadoras que assegurem um adequado crescimen
to do emprego ;
37. Reconhece que a economia europeia não evidencia uma dinâmica suficiente em relação à
dos Estados Unidos ; entende, por conseguinte, que o desafio para a Europa deverá consistir na
criação, por parte das empresas e das autoridades públicas , das condições para que surja essa
dinâmica, sem ter de pagar para o efeito um preço tão elevado e crescente em termos de clima
social e de condições de vida como os Estados Unidos ;
38 . Considera realista a análise da Comissão, que fixa em 2,5% o limiar de crescimento
gerador de emprego, ou seja, que apenas um crescimento superior a 2,5% é susceptível de
concorrer para a redução de uma taxa de desemprego exageradamente elevada;
39 . Considera que seria inoportuno e irrealista reduzir o referido limiar, que assenta no
crescimento da produtividade e da oferta no mercado de trabalho;

40. Conclui que importa combater o nível de desemprego inaceitavelmente elevado e sempre
em progressão na Europa, salvaguardando um crescimento sustentado superior a 3% ; considera
no entanto que este crescimento deve ser de natureza qualitativa e proporcionar uma redução da
exploração de matérias-primas e da poluição do meio ambiente ;
41 . Constata que a União Europeia pode estabelecer as condições de base deste crescimento
qualitativo através da reestruturação dos encargos e da criação de um quadro de incentivos ;

42 . Verifica no entanto também que o êxito de um renascimento europeu depende de uma
cooperação resoluta entre os Estados-membros e as empresas ;
43 . Insta a Comissão a zelar por uma aplicação consequente do processo dos estudos de
impacto ambiental e a fazer depender a atribuição de dotações da observância estrita deste
processo;
*

*

*

II. Solicita a Comissão que, tendo em vista a preparação do processo orçamental e das reuniões
do Conselho Europeu, informe regularmente o Parlamento sobre o estado de avanço da
aplicação do Livro Branco ;
III. Tendo em conta a multiplicidade das questões tratadas no Livro Branco e a sua ampla
projecção para a Comunidade, insta a Comissão a promover, com a brevidade possível , uma
audição conjunta Comissão/Parlamento, de forma a que as referidas questões sejam
analisadas com a profundidade que merecem ;

IV . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e aos
parlamentos dos Estados-membros .
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b) A3-01 12/94

Resolução sobre a necessidade da avaliação dos custos reais para a Comunidade do «não
-ambiente»

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta o relatório da task force sobre o ambiente e o mercado interno: « 1992, a
Dimensão Ambiental »,

— Tendo em conta o V programa de acção da Comunidade Europeia em matéria de ambiente :
«Em Direcção a um desenvolvimento Sustentável » CC)M(92)0023 ('),

— Tendo em conta a sua Resolução de 1 7 de Novembro de 1992 sobre a proposta da Comissão
ao Conselho de uma resolução relativa a um Programa da Comunidade Europeia de Política
e Acção em matéria de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (2) e a resolução do
Conselho sobre o V programa de acção (3),
— Tendo em conta o artigo 22 e 1302 -R, n2 2 do Tratado da União Europeia,
— Tendo em conta o Capítulo X do Livro Branco da Comissão sobre o crescimento, a
competitividade e o emprego,

— Tendo em conta a resolução apresentada pelos Deputados Collins, Schleicher, Iversen e
Amendola sobre a necessidade da avaliação dos custos reais para a Comunidade do
«não-ambiente» (B3-0836/93 ),

— Tendo em conta o artigo 452 do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Defesa
do Consumidor (A3-01 12/94),

A. Considerando que a não internalização dos custos externos ambientais conduz ao esgota
mento prematuro dos recursos naturais e do ambiente e não respeita o princípio de
desenvolvimento sustentável estabelecido no artigo 22 do Tratado da União Europeia;
B. Considerando que a não internalização dos custos externos ambientais provoca diferenças de
competitividade que são inaceitáveis, distorcendo, portanto, o mercado interno ;
C. Considerando que no entender do Parlamento nem todos os custos ambientais podem ser
internalizados (como é que é possível exprimir o desaparecimento de espécies naturais em
termos monetários ?);

D. Considerando que, de acordo com o princípio de subsidiariedade, é ao nível da União que
melhor é possível abordar este problema;

E. Considerando que as medidas conducentes à criação de uma economia sustentável têm, tanto
a nível regional como nacional , custos temporários de ajustamento para parte da população
da União;

F. Considerando que o poluidor tem de ser confrontado o mais depressa possível com os custos
dos danos causados, já que esse confronto tem um forte efeito preventivo;
G. Preocupado com o crescimento incessante dos problemas ambientais que progressivamente
vão esgotando os recursos naturais e humanos disponíveis, de que o crescimento económico
está dependente ; consciente, por exemplo, da mudança de composição da atmosfera desde o
princípio da revolução industrial, traduzida num aumento de 50% do dióxido de carbono e de
400% do metano; de que uma diminuição adicional de 1 % da camada de ozono implica um
aumento de 2% dos cancros de pele e uma descida de 1% da produção agrícola; de que 35%
do total da superfície florestal da Europa já foi destruída, diminuindo assim a biodiversidade
e os recursos de madeira disponíveis ;
(■)
0
O

JO n2C 138 de 17.5.1993, p. 5
JO n2 C 337 de 21.12.1992, p. 34
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H. Considerando que diariamente são destruídas 20-75 espécies ; que a este ritmo pelo menos
150.000 espécies desaparecerão até 2015 ; que a extinção de uma simples espécie representa
um prejuízo económico para o planeta e a Humanidade ;
I.

Considerando que a utilização não sustentável do solo implica a perda de enormes
superfícies para a produção agrícola (e a perda de muitos habitats para a flora e a fauna),
comprometendo assim o abastecimento alimentar mundial ;

J.

Considerando que o crescimento dos custos dos danos causados ao ambiente é mais
acelerado do que o crescimento económico medido em termos tradicionais ;

K. Considerando que o aumento da frequência de catástrofes naturais nos últimos anos levou
muitas companhias de seguros a tomar em conta o ambiente aumentando os prémios de
seguro;

L. Considerando que em 1992 a ocorrência de catástrofes naturais (particularmente tempesta
des) custou às seguradoras em pedidos de indemnização um montante de 22,5 mil milhões de
dólares (mais 108% em relação a 1991 ) e causou 13.284 mortos ; que a perda total efectiva e
os danos causados à economia nacional são várias vezes superiores àquele montante ; que há
fortes probabilidades de que a frequência crescente de catástrofes naturais seja pelo menos
em parte devida à mudança climática;

M. Considerando que desde 1987 os acidentes com navios no alto mar são responsáveis não
apenas pelo derrame de mais de 2 milhões de toneladas de petróleo nessas águas , mas
também pelo derrame de muitos outros produtos químicos, o que causa uma terrível poluição
e afecta os ecossistemas locais contribuindo para a sua extinção,
N. Considerando que o custo total de limpeza do Reno em território alemão durante o período
1966-1989 se elevou a cerca de 30 milhões de ecus ;

O. Considerando que a existência de água de boa qualidade para consumo, para a agricultura e
para a indústria está a assumir em muitos pontos do mundo um extraordinário relevo no
debate político, a que não é alheio o facto de a água ter sido desperdiçada, mal gerida e
sobreutilizada em grande escala;
P. Considerando que, devido a uma utilização não sustentável , o problema da escassez de água
se coloca na actualidade em 26 países com uma população total de 232 milhões de pessoas ;
Q. Considerando que a sobreutilização de água provoca o decréscimo das reservas subterrâ
neas, a diminuição dos lençóis freáticos e situações de seca em muitos países ; que a escassez
de água dará provavelmente origem a conflitos políticos e/ou militares no futuro próximo ;
R. Considerando que através da utilização da tecnologia actual seria possível reduzir o
consumo de água entre 10 e 50% no sector agrícola, entre 40 e 90% no sector industrial e em
cerca de 30% nas cidades sem qualquer sacrifício do produto económico ou da qualidade de
vida;

S. Considerando que o montante das despesas que é necessário realizar até 2005 na Alemanha
Oriental com o tratamento de solos e águas subterrâneas contaminados, cuja poluição é
fundamentalmente devida à actividade industrial, é estimado em 16.000 milhões de ecus ;

T. Considerando que o custo da reparação dos danos causados ao ambiente é geralmente um
múltiplo do custo de prevenção dos mesmos como mostra, por exemplo, o caso da Alemanha
Oriental;

U. Considerando que as estimativas (') mais recentes do total dos danos causados ao ambiente
na economia alemã pelo antigo regime da Alemanha Oriental se elevam a 305.000 milhões
de ecus, o que reduz o valor líquido dos bens e serviços produzidos para o nível registado no
princípio da década de 80;

(')

Instituto ISI 1992; o PNB total da Alemanha e de cerca de 1380 mil milhões de ecus
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V. Considerando que 80% dos cerca de 50.000 (') produtos químicos industriais ainda não
foram objecto de uma avaliação quanto aos seus possíveis efeitos tóxicos ; que desde 1985 os
acidentes com substâncias perigosas causaram 2905 mortos e mais de 20.500 feridos (2),

1 . Solicita à Comissão que realize um estudo completo, como reiteradamente solicitado pelo
Parlamento nas suas resoluções sobre o 32, o 42 e o 52 programas de acção em matéria de

ambiente, o Acto Único e o Tratado da União, sobre as relações entre a economia e a degradação
do ambiente e o esgotamento dos recursos naturais, em que tome em consideração pelo menos
quatro cenários para o futuro da União tendentes a uma melhor protecção do ambiente : 1 )
manutenção do statu quo, 2) reforço da política de ambiente , 3) desenvolvimento económico
centrado no ambiente e 4) desenvolvimento sustentável ;

2 . Solicita à Comissão que esse estudo se centre nos métodos práticos que permitam a
internalização dos danos causados ao ambiente em economia de mercado e na forma de melhor
utilizar os instrumentos económicos para a obtenção de uma melhor protecção do ambiente ;
3 . Solicita à Comissão que apresente uma estratégia e um calendário pormenorizados para a
introdução de uma completa mudança nos sistemas fiscais que desloque o peso dos impostos
desagravando o trabalho e o rendimento em detrimento do consumo de energia e de recursos
naturais e dos danos causados ao ambiente ;

4. Solicita à Comissão que tome em consideração as implicações de ordem mais geral de
novos instrumentos de política de ambiente como a responsabilidade emergente de danos
causados ao ambiente, seja através do sector segurador ou do sector da banca, e a prestação de
informações de ordem ambiental aquando da admissão à cotação de sociedades nas bolsas de
valores ;

5 . Solicita à Comissão que se debruce sobre as medidas já tomadas como o rótulo ecológico,
as auditorias ambientais e os estudos de impacto ambiental, na perspectiva do seu alargamento e
de as tornar mais sistemáticas e transparentes para que os consumidores possam fazer as suas
escolhas com pleno conhecimento das consequências das mesmas para o ambiente;
6. Solicita à Comissão que, em cooperação com a Agência Europeia do Ambiente e o
EUROSTAT, apresente propostas para o estabelecimento de um sistema coerente de estatísticas
do ambiente elaboradas com carácter periódico ao nível da União, a nível nacional e a nível
regional, de que façam parte indicadores-chave de ligação do ambiente à economia, garantindo
que foi obtida a harmonização dos processos e métodos de análise, tratamento e consolidação dos
dados ;

7 . Solicita à Comissão o reforço do controlo da aplicação das directivas ambientais nos
Estados-membros e a criação de um corpo de inspectores comunitários ;

8 . Convida a Comissão a considerar a possibilidade de utilização de outros instrumentos de
política de ambiente como as cláusulas dos concursos públicos, os protocolos com certos
sectores industriais, as licenças transaccionáveis e o planeamento de mínimo custo . Deve-se
dedicar uma especial atenção às políticas de procura, designadamente nos sectores em que a
União tem um papel de particular relevo como é o caso da agricultura, da energia, dos transportes
e do turismo ;

9 . Sugere que seja realizado o estudo de alguns casos, por exemplo, nos domínios da energia,
da agricultura, dos transportes, do turismo e da indústria química, sobre a aplicação de um policy
mix em que os instrumentos acima referidos sejam combinados com medidas legislativas com
vista à obtenção de substanciais ganhos ambientais e à correcção dos desequilíbrios actualmente
causados pelas políticas nacionais e europeia nesses domínios ;

(')
(2)

Excluindo os pesticidas, os aditivos alimentares, os cosméticos e os medicamentos
Dados ambientais da OCDE, Compêndio 1993
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10. Solicita à Comissão que nos estudos sectoriais acima referidos considere também as
opções que se poderiam concretizar fora da União Europeia, sempre que para a realização dos
objectivos ambientais prosseguidos o investimento na redução da poluição ou na recuperação de
áreas degradadas associado a essas opções revele uma melhor relação custo-eficácia do que as
opções equivalentes dentro das fronteiras da UE;

11 . Solicita à Comissão que proponha medidas complementares para reduzir o peso dos
custos temporários de ajustamento caso se verifiquem desequilíbrios graves a nível regional ou
para certos sectores sociais ;

12. Salienta que, para que as medidas aqui sugeridas sejam aceites pelas empresas, elas têm
que ser previsíveis e tomadas a longo prazo e prever também um período de transição bem
definido;

13 .

Convida a Comissão a proceder a uma avaliação completa das consequências para o

ambiente do Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT) e do Acordo Geral

sobre o Comércio de Serviços (GATS ), como se refere na declaração final do Uruguay Round e
nos estatutos da projectada Organização Mundial do Comércio ;
14.

Solicita ao seu Presidente que transmita esta resolução ao Conselho e à Comissão.
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ANEXO

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

(O) = Abstenção
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Braun-Moser, de Bremond d'Ars, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti , Cassidy ,
Chabert, Chanterie, Chiabrando, Cooney, Coppo Gavazzi , Cornelissen, Dalsass, Daly ,
Debatisse, Deprez, Elles, Escudero, Estgen, Ferrer, Florenz, Fontaine, Forte, Fourçans,
Friedrich, Froment-Meurice, Funk, Gaibisso, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin,
Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman, Hoppenstedt, Howell , Inglewood,
Iodice, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. , Janssen van Raay, Jarzembowski , Jepsen,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lacaze, Lafuente Lopez, Lagakos, Lamanna,
Lambrias, Langes, Lenz, Llorca Vilaplana, Lucas Pires , Luster, McCartin, McIntosh,
McMillan-Scott, Malangré , Marck, Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse,
Mottola, Muller, Navarro, Newton Dunn, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Patterson, Penders,
Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Plumb, Poettering, Prag, Price, Pronk, Prout,
Quisthoudt-Rowohl, Rawlings, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Rovsing,
Saridakis, Sarlis, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Simpson Anthony M.H. , Sisó Cruellas ,
Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark, Suárez González, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner,
Valverde Lopez, Vanlerenberghe, Verhagen, Welsh
PSE: Laroni, Magnani Noya, Pery , Vertemati

RDE:Andrews, Chesa, Fitzgerald, Lalor, Lataillade, Lauga, de la Malène, Musso, Nianias,
Pasty, Pompidou, Ukeiwé,
-

CG: Dessylas, Ephremidis, Piquet, Ribeiro
DR: Dillen , Schodruch

NI: Castellina, Domingo Segarra, Gonzalez Alvarez, Gutierrez Diaz, Puerta
PPE: Catherwood, Mantovani, Peijs, Pisoni Nino
PSE: Adam, Alexandre, Avgerinos, Balfe, Barton, Barzanti, Benoit, Bofill Abeilhe, Bontempi ,
Bowe, Buchan, de la Câmara Martinez, Catasta, Caudron, Cheysson, Coimbra Martins, Cot,
Crawley, da Cunha Oliveira, De Giovanni , Delcroix, Díez de Rivera Icaza, Dury, Elliott,
Falconer, Fayot, Ford, Frimat, Goedmakers, Görlach, Green, Happart, Harrison, Hughes,
Imbeni, Kostopoulos, Kuhn, McMahon, Medina Ortega, Megahy, Metten, Morris, Napoletano,
Newens, Newman, Oddy, Pagoropoulos, Papoutsis, Peter, Peters, Pollack, Porrazzini ,
Raftopoulos, Read, Regge, Rogalla, Rossetti , Rothe, Sainjon, Sakellariou , Samland, Schlechter,
Schmidbauer, Schwartzenberg, Simons, Smith Alex, Stamoulis, Stewart, Titley , Tomlinson,
Tongue, Topmann, Torres Couto, Trautmann, Trivelli, Tsimas, Outrive, Vayssade, Vázquez
Fouz, Vecchi, van Velzen, Verde i Aldea, Vittinghoff, von der Vring, Wynn

V : Aglietta, Amendola, Bettini, Boissiere, van Dijk, Iversen, Langer, Lannoye, Raffin, Staes,
Telkämper, Verbeek
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(O)

PPE : Seligman

2. Recurso Mafia
(+)
DR: Blot, Dillen, Schodruch
NI : Schönhuber

PPE: Gil-Robles Gil-Delgado, Poettering, Prout
RDE : Andrews
V : Roth

-

ARC : Bj0mvig, Blaney, Canavarro, Ewing, Piermont, Sandbæk, Vandemeulebroucke

CG : Dessylas, Ephremidis, Piquet, Querbes, Ribeiro

LDR: von Alemann, Amaral, André-Léonard, Bertens, Capucho, Cayet, Coelho, Defraigne,
Delorozoy , Galland, Gawronski , Kofoed, Larive, Maher, Marques Mendes, Mendes Bota,
Nielsen, Nordmann, Partsch, Pimenta, Porto, Soulier, Verwaerde, Vohrer, de Vries, von

Wechmar, Wijsenbeek

NI: Castellina, Domingo Segarra, Geraghty, Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Díaz, Landa Mendibe,
Puerta

PPE : Alber, Anastassopoulos, Anas Cañete, Banotti , Beazley Chistopher J.P. , Beazley Peter,
Beirôco, Bernard-Reymond, Beumer, Bõge, Borgo, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen,
Braun-Moser, Brok, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti , Cassidy, Catherwood,
Chabert, Chanterie, Chiabrando, Cooney , Coppo Gavazzi , Cornelissen, Dalsass, Daly,
Debatisse, Deprez, Elles, Escudero, Estgen, Fantini , Ferrer, Florenz, Fontaine, Forte, Fourçans ,
Friedrich, Froment-Meurice, Funk, Gaibisso, Günther, Guidolin, Hadjigeorgiou, Haller von
Hallerstein, Herman, Hoppenstedt, Howell, Inglewood, Iodice, Jackson Caroline F. , Jackson
Christopher M. , Janssen van Raay, Jarzembowski, Jepsen, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lacaze, Lafuente Lopez, Lagakos, Lamanna, Lambdas,
Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Luster, McCartin, McIntosh,
McMillan-Scott, Malangré, Mantovani , Marck, Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Merz,
Moorhouse, Mottola, Muller, Navarro, Newton Dunn, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack,
Patterson, Peijs, Penders , Pesmazoglou, Pierros , Pisoni Ferruccio, Pisoni Nino, Plumb, Prag,
Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rawlings, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar,
Rovsing, Saridakis, Sarlis, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Simpson Anthony
M.H. , Sisó Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark, Suárez González, Theato, Thyssen,
Tindemans, Turner, Valverde Lopez, Vanlerenberghe, Verhagen, Welsh
PSE: Adam, Alexandre, Avgerinos, Balfe, Barton, Barzanti, Benoit, Bofill Abeilhe, Bontempi ,
Buchan, Buron, Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Catasta, Caudron, Cheysson, Coimbra
Martins, Cot, Crawley, da Cunha Oliveira, De Giovanni , Delcroix, van den Brink, Díez de
Rivera Icaza, Dury, Elliott, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford, Frimat, Goedmakers, Görlach,
Green, Happart, Harrison, Hughes, Imbeni, Karellis, Kostopoulos, Kuhn, Laroni, Magnani
Noya, Maibaum, Medina Ortega, Megahy , Metten, Morris, Napoletano, Newens, Newman,
Oddy , Pagoropoulos, Papoutsis , Pery, Peter, Peters, Pollack, Porrazzini , Raftopoulos,
Randzio-Plath, Regge, Rogalla, Rossetti, Rothe, Sainjon, Sakellariou, Samland, Santos,
Schlechter, Schmidbauer, Schwartzenberg , Simons , Smith Alex, Stamoulis, Stewart, Titley,
Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Trautmann, Trivelli , Tsimas, Outrive, Vayssade, Vázquez
Fouz, Vecchi , van Velzen, Verde i Aldeã, Vertemati , Visser, Vittinghoff, von der Vring, Wynn

RDE: Chesa, Fitzgerald, Lane, Pompidou, Ukeiwé
V: Amendola, Bettini , Boissière, van Dijk, Ernst de la Graete, Frémion, Langer, Lannoye,
Raffin, Staes, Telkämper, Verbeek
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(O
NI : Rauti

PPE: Habsburg

3. Recurso castástrofes
(+)

ARC : Bjørnvig, Blaney, Canavarro, Ewing, Piermont, Sandbæk, Vandemeulebroucke
CG: Alavanos, Dessylas
LDR: Coelho, Maher, Pimenta, Verwaerde

NI: Castellina, Domingo Segarra, Geraghty, Gonzalez Alvarez, Gutierrez Diaz, Landa Mendibe,
Puerta, Rauti

PPE: Alber, Banotti, Gil-Robles Gil-Delgado
PSE: Buchan, Falconer, Fayot, McMahon, Morns, Simons, Smith Alex, von der Vring
RDE: Andrews, Fitzgerald, Lalor

V: Aglietta, Amendola, Bettini, Boissière, van Dijk, Ernst de la Graete, Frémion, Langer,
Lannoye, Raffin, Roth, Staes, Telkämper, Verbeek

CG: Ephremidis, Piquet, Querbes, Ribeiro
DR: Blot, Dillen, Schodruch

LDR: von Alemann, Amaral, André-Léonard, Bertens, Capucho, Cayet, De Clercq, Delorozoy,
Galland, Gawronski, Larive, Marques Mendes, Mendes Bota, Nielsen, Nordmann, Soulier,
Vohrer, de Vries, von Wechmar, Wijsenbeek
PPE: Anastassopoulos, Anas Cañete, Beazley Christopher J.P. , Beazley Peter, Beirôco,
Bernard-Reymond, Beumer, Bõge, Borgo, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, Braun-Moser, de
Bremond d'Ars, Brok, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti, Cassidy, Catherwood,
Chabert, Chanterie, Chiabrando, Cooney , Coppo Gavazzi, Cornelissen, Dalsass, Daly,
Debatisse, Deprez, Elles, Escudero, Estgen, Fantini, Ferrer, Florenz, Fontaine, Forte, Fourçans,
Friedrich, Froment-Meurice, Funk, Gaibisso, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou,
Haller von Hallerstein, Herman, Hoppenstedt, Howell, Inglewood, Iodice, Jackson Caroline F. ,
Jackson Christopher M. , Janssen van Raay, Jarzembowski, Jepsen, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lacaze, Lafuente Lopez, Lagakos, Lamanna, Lambrias,
Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lucas Pires, Luster, McCartin,
McIntosh, Malangré, Mantovani, Marck, Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Merz,
Moorhouse, Mottola, Muller, Navarro, Newton Dunn, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack,
Patterson, Peijs, Penders, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Pisoni Nino, Plumb,
Poettering, Prag, Price, Prout, Quisthoudt-Rowohl , Rawlings, Reding, Rinsche, Robles Piquer,
Romera i Alcàzar, Rovsing, Saridakis , Sarlis, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Seligman,
Simpson Anthony M.H. , Sisó Cruellas , Sonneveld, Stavrou, Stevens, Stewart-Clark, Suárez
González, Theato, Thyssen, Tindemans , Turner, Valverde López, Vanlerenberghe, Verhagen,
Welsh

PSE: Adam, Alexandre, Balfe, Baron Crespo, Barton, Barzanti, Benoit, Bofill Abeilhe,
Bontempi, Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Catasta, Caudron, Cheysson, Coimbra
Martins, Cot, Crampton, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, De Giovanni, Delcroix, van den
Brink, Díez de Rivera Icaza, Dury , Elliott, Fantuzzi, Ford, Frimat, Goedmakers, Görlach, Green,
Happart, Harrison, Hughes, Imbeni, Karellis, Kostopoulos, Kuhn, Laroni, Magnani Noya,
Maibaum, Medina Ortega, Megahy, Metten, Napoletano, Newens, Newman, Oddy,
Pagoropoulos, Papoutsis, Pery, Peter, Peters, Pollack, Porrazzini, Raftopoulos, Randzio-Plath,
Regge, Rogalla, Rossetti, Rothe, Sainjon, Samland, Santos, Schlechter, Schmidbauer,
Schwartzenberg, Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson, Torres Couto, Trautmann, Trivelli,
Tsimas, Outrive, Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi, van Velzen, Verde i Aldeã, Vertemati ,
Visser, Vittinghoff, Wynn
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RDE: Heider, Lauga, de la Malène, Pasty, Pompidou, Ukeiwé
(O)
LDR : Partsch, Porto

4. Recurso Senegal
(+)
NI : Rauti

PPE : Beazley Peter, Böge, Brand Hans-Jürgen, Coppo Gavazzi, Dalsass, Deprez, Florenz,
Friedrich, Funk, Gaibisso, Giinther, Habsburg , Hoppenstedt, Inglewood, Jackson Caroline F. ,
Jackson Christopher M. , Janssen van Raay , Jarzembowski , Kellett-Bowman, Klepsch, Lacaze,
Lamanna, Lemmer, Lenz, Menrad, Merz, Muller, Navarro, Oomen-Ruijten, Pack, Peijs, Pronk,
Reymann, Rinsche, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Thyssen, Verhagen
PSE: Visser, Vittinghoff
-

ARC : Bjørnvig, Blaney, Canavarro, Ewing, Piermont, Sandbæk, Vandemeulebroucke
CG: Alavanos, Dessylas, Ephremidis, Herzog, Piquet, Querbes, Ribeiro

LDR: von Alemann, Amaral, Andre-Leonard, Bertens, Capucho, Cayet, Coelho, De Clercq,
Defraigne, Delorozoy , Galland, Gawronski, Kofoed, Larive, Maher, Marques Mendes, Mendes
Bota, Partsch, Pimenta, Porto, Soulier, Verwaerde, Vohrer, von Wechmar, Wijsenbeek
NI: Domingo Segarra, Geraghty, Gonzalez Alvarez, Gutierrez Diaz, Landa Mendibe, Puerta

PPE : Alber, Arias Cañete, Banotti, Beazley Christopher J.P. , Beirôco, Braun-Moser, Carvalho
Cardoso, Casini , Catherwood, Chiabrando, Escudero, Fantini , Ferrer, Gil-Robles Gil-Delgado,
Haller von Hallerstein, Herman, Lafuente López, Lucas Pires, Mendez de Vigo, Pisoni Nino,
Poettering , Robles Piquer, Sisó Cruellas, Suárez González
PSE: Adam, Alexandre, Avgerinos, Balfe, Baron Crespo, Barton, Barzanti, Benoit, Bofill
Abeilhe, Bontempi , Bowe, Buchan, Buron, Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Catasta,
Caudron, Cheysson, Coimbra Martins, Cot, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, De
Giovanni , Delcroix, van den Brink, Díez de Rivera Icaza, Dury, Elliott, Falconer, Fantuzzi,
Fayot, Ford, Frimat, Goedmakers, Görlach, Green, Happart, Harrison, Hughes, Imbeni , Karellis,
Kostopoulos, Kuhn, Laroni, Magnani Noya, Maibaum, McMahon, Medina Ortega, Megahy ,
Metten, Napoletano, Newens, Newman, Oddy, Pagoropoulos, Papoutsis, Pery, Peter, Peters ,
Pollack, Porrazzini, Raftopoulos, Randzio-Plath, Regge, Rogalla, Rossetti , Rothe, Sainjon,
Sakellariou, Samland, Santos, Schlechter, Schmidbauer, Schwartzenberg, Simons, Smith Alex,
Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Trautmann, Trivelli, Tsimas,
Outrive, Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi , van Velzen, Verde i Aldeã, Vertemati, von der Vring,
Woltjer, Wynn
RDE: Andrews, Fitzgerald, Heider, Lane, Lataillade, Lauga, de la Malène, Musso, Pasty,
Ukeiwé

V: Aglietta, Amendola, Bettini, Boissière, Cramon Daiber, Ernst de la Graete, Frémion, Langer,
Lannoye, Raffin, Roth, Staes, Telkämper, Verbeek
(O)
DR : Dillen , Schodruch
LDR: Nielsen , de Vries

PPE: Anastassopoulos, Bernard-Reymond, Beumer, Borgo, Bourlanges , de Bremond d'Ars ,
Brok, Cassanmagnago Cerretti , Cassidy, Chabert, Chanterie, Cooney, Cornelissen, Daly,
Debatisse, Elles, Estgen, Fontaine, Forte, Fourçans, Froment-Meurice, Guidolin, Hadjigeorgiou,
Howell, Iodice, Jepsen, Keppelhoff-Wiechert, Lagakos, Lambrias, Langenhagen, Langes,
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Llorca Vilaplana, McIntosh, McMillan-Scott, Malangré, Mantovani, Marck, Melchior,
Moorhouse, Mottola, Newton Dunn, Patterson, Pesmazoglou, Pierros , Pisoni Ferruccio, Plumb,
Prag, Price, Prout, Quisthoudt-Rowohl , Rawlings, Reding , Romera i Alcazar, Rovsing,
Saridakis, Sarlis, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark,
Theato, Turner, Valverde Lopez, Vanlerenberghe, Welsh
PSE : Morris

5. Recurso Camboja
(+)

DR: Blot, Dillen, Schodruch

LDR: von Alemann, Amaral, André-Léonard, Bertens, Capucho, Cayet, Coelho, De Clercq,
Defraigne, Delorozoy , Galland, Gawronski , Kofoed, Larive, Maher, Marques Mendes, Mendes
Bota, Nielsen, Nordmann, Partsch, Pimenta, Porto, Soulier, Verwaerde, Vohrer, de Vries, von

Wechmar, Wijsenbeek
NI: Rauti, Schönhuber

PPE : Alber, Anastassopoulos, Arias Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. , Beazley Peter,
Bernard-Reymond, Beumer, Borgo, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, Braun-Moser, de
Bremond d'Ars, Brok, Casini , Cassanmagnago Cerretti, Cassidy, Catherwood, Chabert,
Chanterie, Chiabrando, Cooney , Coppo Gavazzi , Cornelissen, Dalsass, Daly, Debatisse, Elles ,
Estgen, Ferrer, Florenz, Fontaine, Forte, Fourçans, Friedrich, Froment-Meurice, Funk, Gaibisso,
Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein,
Herman, Hoppenstedt, Howell , Inglewood, Iodice, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. ,
Jarzembowski, Jepsen, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lacaze, Lafuente
Lopez, Lagakos, Lamanna, Lambrias, Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana,
Lulling, Luster, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Malangré, Mantovani , Marck, Melchior,
Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse, Mottola, Muller, Navarro, Newton Dunn,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Patterson, Peijs, Penders, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni
Ferruccio, Pisoni Nino, Plumb, Poettering, Prag, Price, Quisthoudt-Rowohl, Rawlings, Reding,
Reymann, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Rovsing, Saridakis, Sboarina,
Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sisó Cruellas, Sonneveld,
Stavrou, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde Lopez, Welsh
PSE : Benoit, Cheysson, Morris, Vazquez Fouz
RDE: Chesa, Fitzgerald, Guillaume, Heider, Lane, Lataillade, Lauga, de la Malène, Musso,
Pasty, Pompidou, Ukeiwé
-

ARC : Bjørnvig, Blaney, Canavarro, Ewing, Piermont, Sandbæk, Vandemeulebroucke

CG : Alavanos, Ephremidis, Herzog, Piquet, Querbes, Ribeiro
NI: Castellina, Domingo Segarra, Geraghty, Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Díaz, Landa Mendibe,
Puerta

PPE: Beirôco, Suárez González

PSE: Adam, Alexandre, Avgerinos, Balfe, Baron Crespo, Barton, Barzanti, Bofill Abeilhe,
Bontempi, Bowe, Bru Purón, Buchan, Buron, Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Catasta,
Caudron, Coimbra Martins , Cot, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, De Giovanni , Delcroix ,
van den Brink, Díez de Rivera Icaza, Dury, Elliott, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford, Frimat,
Goedmakers, Görlach, Green, Happart, Harrison, Hughes, Imbeni, Karellis, Kostopoulos, Kuhn,
Magnani Noya, Maibaum, Medina Ortega, Megahy, Metten, Napoletano, Newens, Newman,
Oddy, Pagoropoulos, Papoutsis, Pery, Peter, Peters, Pollack, Porrazzini, Raftopoulos, Regge,
Rogalla, Rothe, Sainjon, Sakellariou, Santos, Schlechter, Schmidbauer, Schwartzenberg,
Simons, Smith Alex, Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Trautmann,
Trivelli , Tsimas, Van Hemeldonck, Outrive , Vayssade, Vecchi, van Velzen, Verde i Aldeã,
Visser, Vittinghoff, von der Vring, Woltjer, Wynn
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RDE : Andrews

V: Aglietta, Amendola, Bettini, Boissière, Cramon Daiber, van Dyk, Ernst de la Graete,
Frémion, Langer, Lannoye , Raffin, Roth, Staes, Telkämper, Verbeek
(O)
PSE: Laroni , Vertemati

6. Recurso Burundi

(+)

ARC : Barrera i Costa, Bjørnvig, Blaney, Canavarro, Ewing, Piermont, Sandbæk,
VVandemeulebroucke

CG: Alavanos, Dessylas, Ephremidis, Herzog, Piquet, Querbes, Ribeiro
NI: Castellina, Domingo Segarra, Geraghty, Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz, Landa Mendibe,
Puerta, Rauti, Schönhuber

PPE: Alber, Anastassopoulos , Arias Cañete, Banotti, Beazley Christopher J.P. , Beazley Peter,
Beirôco, Bernard-Reymond, Beumer, Borgo, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, Braun-Moser, de
Bremond d'Ars, Brok, Carvalho Cardoso, Casini , Cassanmagnago Cerretti, Cassidy,
Catherwood, Chabert, Chanterie, Chiabrando, Cooney, Coppo Gavazzi, Cornelissen, Dalsass,
Daly, Debatisse, Deprez, Elles , Escudero, Estgen, Fantini , Ferrer, Florenz, Fontaine, Forte,
Fourçans, Friedrich, Froment-Meurice, Funk, Gaibisso, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther,
Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou , Haller von Hallerstein, Herman, Hoppenstedt, Howell,
Inglewood, Iodice, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. , Jarzembowski, Jepsen,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lacaze, Lafuente Lopez, Lagakos, Lamanna,
Lambrias, Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lulling, Luster, McCartin,
McIntosh, Malangré, Mantovani, Marck, Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Merz,
Moorhouse, Mottola, Muller, Navarro, Newton Dunn, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack,
Patterson, Penders, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Pisoni Nino, Plumb, Poettering,
Prag, Price, Quisthoudt-Rowohl , Reding, Reymann, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar,
Rovsing, Saridakis, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Simpson Anthony M.H. ,
Sisó Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark, Suárez González, Theato, Thyssen, Turner,
Valverde Lopez, Vanlerenberghe, Welsh

PSE: Alexandre, Benoit, Cheysson, Van Hemeldonck
RDE: Andrews, Chesa, Fitzgerald, Guillaume, Heider, Lataillade, de la Malène, Musso,
Pompidou, Ukeiwé
V: Aglietta, Amendola, Bettini, Boissiere, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete,
Frémion, Langer, Lannoye, Raffin, Roth, Staes , Telkämper, Verbeek
(-

LDR: von Alemann, Amaral, Bertens, Capucho, Cayet, Coelho, De Clercq, Galland, Gawronski ,
Kofoed, Larive, Maher, Marques Mendes, Mendes Bota, Nielsen, Nordmann, Partsch, Pimenta,
Porto, Soulier, Verwaerde, Vohrer, de Vries, Wijsenbeek
PSE: Adam, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barton, Barzanti , Bofill Abeilhe, Bontempi,
Bowe, Bru Purón, Buchan, Buron, Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Catasta, Caudron,

Coimbra Martins, Cot, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, De Giovanni, Delcroix, van den
Brink, Díez de Rivera Icaza, Dury, Elliott, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Frimat, Goedmakers,
Görlach, Green, Happart, Harrison, Hughes, Imbeni , Karellis, Kostopoulos, Kuhn, Laroni,
Magnani Noya, Maibaum, Medina Ortega, Megahy, Metten, Morris, Newens, Newman, Oddy,
Pagoropoulos , Papoutsis, Pery, Peter, Peters , Pollack, Porrazzini, Raftopoulos, Rogalla,
Rossetti, Rothe, Sainjon, Sakellariou, Samland, Santos, Schlechter, Schmidbauer,
Schwartzenberg, Simons, Smith Alex, Stamoulis, Stewart, Titley , Tomlinson, Tongue, Torres
Couto, Trautmann, Trivelli, Tsimas, Outrive, Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi , van Velzen,
Verde i Aldeã, Vertemati, Visser, Vittinghoff, von der Vring, Woltjer, Wynn
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(O)
DR: Dillen, Schodruch

LDR: André-Léonard, Defraigne, Delorozoy
PPE : McMillan-Scott
RDE : Lane

7. Recurso detenções no Senegal
(+)

ARC : Barrera i Costa, Bjørnvig, Blaney , Ewing, Piermont, Sandbæk, Vandemeulebroucke
CG: Alavanos, Dessylas, Ephremidis , Herzog, Piquet, Querbes, Ribeiro

LDR: von Alemann, Amaral, André-Léonard, Bertens, Capucho, Cayet, Coelho, De Clercq,
Defraigne, Delorozoy, Galland, Gawronski, Kofoed, Larive, Maher, Marques Mendes, Mendes
Bota, Nielsen, Partsch, Pimenta, Porto, Soulier, Verwaerde, Vohrer, de Vries , von Wechmar,

Wijsenbeek
NI: Geraghty, Pinton, Rauti , Schönhuber
PPE: Alber, Anastassopoulos, Arias Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. , Beazley Peter,
Beirôco, Beumer, Bõge, Borgo, Bourlanges, Braun-Moser, de Bremond d'Ars, Brok, Carvalho
Cardoso, Casini , Cassanmagnago Cerretti , Cassidy , Catherwood, Chabert, Chanterie,
Chiabrando, Cooney, Coppo Gavazzi , Cornelissen, Dalsass, Daly, Debatisse, Deprez, Elles,
Escudero, Estgen, Fantini , Ferrer, Florenz, Fontaine, Forte, Fourçans, Friedrich, Funk,
Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg , Haller von Hallerstein, Herman, Howell,
Inglewood, Iodice, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. , Jarzembowski, Jepsen,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lacaze, Lafuente Lopez, Lagakos, Lamanna,
Lambrias, Langenhagen, Langes, Lemmer, Llorca Vilaplana, Lulling, McCartin, McIntosh,
McMillan-Scott, Malangré, Mantovani, Marck, Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Merz,
Moorhouse, Mottola, Muller, Navarro, Newton Dunn, Oomen-Ruijten, Pack, Patterson, Peijs ,
Penders, Pesmazoglou, Pierros , Pisoni Ferruccio, Pisoni Nino, Plumb, Poettering, Prag, Price,
Rawlings, Reding, Reymann, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Rovsing, Saridakis,
Sboarina, Schiedermeier, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sonneveld, Stavrou,
Stewart-Clark, Suárez González, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Vanlerenberghe
PSE: Alexandre, Balfe, Happart
RDE: Andrews, Chesa, Fitzgerald, Guillaume, Heider, Lane, Lataillade, Lauga, de la Malene,
Musso, Nianias, Pasty, Pompidou , Ukeiwé

V: Aglietta, Amendola, Bettini , Boissiere, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete, Langer,
Lannoye, Raffin, Roth, Staes, Telkämper, Verbeek
(-)
DR : Dillen, Schodruch

PSE: Adam, Avgerinos, Baron Crespo, Barton, Barzanti , Benoit, Bofill Abeilhe, Bontempi,
Bowe, Bru Purón, Buchan, Buron, Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Catasta, Caudron,

Cheysson, Coimbra Martins, Colom i Naval, Cot, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, De
Giovanni, Delcroix, van den Brink, Díez de Rivera Icaza, Dury , Elliott, Falconer, Fantuzzi,
Fayot, Ford, Frimat, Goedmakers, Görlach , Green, Harrison, Hughes, Imbeni , Karellis,
Kostopoulos, Kuhn, Laroni, Magnani Noya, Maibaum, Medina Ortega, Megahy, Metten,
Napoletano, Newens, Newman, Oddy, Pagoropoulos, Papoutsis, Pery, Peter, Peters, Pollack,
Porrazzini, Raftopoulos, Randzio-Plath, Regge, Rogalla, Rossetti, Rothe, Sakellariou, Samland,
Schlechter, Schmidbauer, Schwartzenberg, Simons , Smith Alex, Stamoulis, Stewart, Titley ,
Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Trautmann, Trivelli , Tsimas, Van Hemeldonck, Outrive,
Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi, Verde i Aldeã, Vertemati, von der Vring , Wynn
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(O)

PPE: Bernard-Reymond, Froment-Meurice
PSE: Morris, Sainjon

8. Recurso Canadá

(+)

ARC: Barrera i Costa, Bjørnvig, Blaney , Canavarro, Ewing, Piermont, Sandbæk,
VVandemeulebroucke

CG : Alavanos, Dessylas, Ephremidis, Herzog, Piquet, Querbes, Ribeiro
DR : Dillen , Schodruch

NI: Castellina, Domingo Segarra, Geraghty, Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz, Landa Mendibe,
Puerta, Rauti , Schönhuber
PPE : Mantovani

PSE: Alexandre, Elliott, Falconer, Frimat, Napoletano, Newens, Rogalla, Santos, Vázquez Fouz,
Vittinghoff
RDE : Andrews

V: Aglietta, Amendola, Bettini , Boissiere, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete,
Frémion, Langer, Lannoye, Raffin, Roth, Staes, Telkämper, Verbeek
-

LDR: von Alemann, Andre-Leonard, Bertens, Capucho, Cayet, Coelho, De Clercq, Defraigne,
Delorozoy, Galland, Kofoed, Larive, Maher, Marques Mendes, Nielsen, Nordmann, Pimenta,
Porto, Soulier, Verwaerde, Vohrer, de Vries, von Wechmar, Wijsenbeek
PPE: Alber, Anastassopoulos, Anas Cañete, Banotti, Beazley Chistopher J.P. , Beazley Peter,
Beirôco, Bernard-Reymond, Beumer, Bõge, Borgo, Bourlanges, Braun-Moser, de Bremond
d'Ars, Brok, Carvalho Cardoso, Casini, Cassanmagnago Cerretti, Cassidy, Catherwood,
Chabert, Chanterie, Chiabrando, Cooney , Coppo Gavazzi , Cornelissen, Dalsass, Daly,
Debatisse, Deprez, Elles, Escudero, Estgen, Ferrer, Fontaine, Forte, Fourçans , Friedrich,
Froment-Meurice, Funk, Gaibisso, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg,
Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman, Hoppenstedt, Howell, Inglewood, Iodice,
Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. , Jarzembowski, Jepsen, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lacaze, Lafuente López, Lagakos, Lamanna, Lambrias,
Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lucas Pires, Lulling, Luster, McCartin,
McIntosh, McMillan-Scott, Malangré , Marck, Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Merz,
Moorhouse, Mottola, Navarro, Newton Dunn, Oomen-Ruijten, Pack, Patterson, Peijs, Penders,
Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Pisoni Nino, Plumb, Poettering , Prag, Price, Prout,
Quisthoudt-Rowohl, Rawlings, Reding, Reymann, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar,
Rovsing, Saridakis, Sboarina, Schiedermeier, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sisó Cruellas,
Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark, Suárez González, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner,
Valverde López, Vanlerenberghe
PSE: Adam, Avgerinos, Balfe, Baron Crespo, Barton, Barzanti, Benoit, Bofill Abeilhe, Bowe,
Bru Purón, Buchan, Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Catasta, Caudron, Cheysson,
Coimbra Martins, Colom i Naval, Cot, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, De Giovanni,
Delcroix, Díez de Rivera Icaza, Dury, Fantuzzi , Fayot, Ford, Goedmakers, Görlach, Green,
Happart, Harrison, Hughes, Karellis, Kostopoulos, Kuhn, Laroni , Magnani Noya, Maibaum,
Medina Ortega, Megahy, Metten, Morris, Newman, Oddy, Pagoropoulos, Papoutsis, Pery, Peter,
Peters, Pollack, Pons Grau, Porrazzini , Raftopoulos, Randzio-Plath, Rossetti , Rothe, Sainjon,
Sakellariou, Samland, Schlechter, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají, Simons, Smith
Alex, Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue, Trautmann, Trivelli , Tsimas, Van
Hemeldonck, Outrive, Vayssade, van Velzen, Verde i Aldeã, Vertemati, von der Vring, Woltjer,
Wynn
RDE: Chesa, Fitzgerald, Guillaume, Heider, Lane, Lataillade, Lauga, de la Malene, Musso,
Nianias, Pasty, Pompidou, Ukeiwé
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(O)
LDR : Mendes Bota

PPE: Fantini, Florenz

PSE: Bontempi , Imbeni, Torres Couto, Vecchi

9. Recurso Bangladesh
(+)

ARC : Barrera i Costa, Bjørnvig, Blaney, Canavarro, Ewing, Piermont, Sandbæk,
Vandemeulebroucke

CG: Alavanos, Dessylas, Ephremidis, Herzog, Piquet, Querbes, Ribeiro
NI: Castellina, Domingo Segarra, Geraghty, Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz, Puerta, Rauti

PPE: Alber, Anastassopoulos, Arias Cañete, Banotti, Beazley Christopher J.P. , Beazley Peter,
Beirôco, Bernard-Reymond, Beumer, Borgo, Bourlanges , Brand Hans-Jürgen, Braun-Moser, de
Bremond d'Ars, Brok, Carvalho Cardoso, Casini , Cassanmagnago Cerretti, Cassidy,
Catherwood, Chabert, Chanterie, Chiabrando, Contu, Cooney, Coppo Gavazzi , Cornelissen,
Dalsass, Daly, Debatisse, Deprez, Elles, Escudero, Estgen, Fantini, Ferrer, Florenz, Fontaine,
Forte, Fourçans, Friedrich, Froment-Meurice, Funk, Gaibisso, Gil-Robles Gil-Delgado,
Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman, Hoppenstedt, Howell,
Inglewood, Iodice, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. , Jarzembowski, Jepsen,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lacaze, Lafuente Lopez, Lagakos , Lamanna,
Lambrias, Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lulling, Luster, McCartin,
McIntosh, McMillan-Scott, Malangré, Mantovani, Marck, Melchior, Mendez de Vigo, Menrad,
Merz, Moorhouse, Mottola, Muller, Navarro, Newton Dunn, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack,
Patterson, Peijs, Penders, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Pisoni Nino, Plumb,
Poettering, Price, Prout, Quisthoudt-Rowohl , Rawlings, Reding, Reymann, Rinsche, Robles
Piquer, Romera i Alcàzar, Rovsing, Saridakis, Sarlis, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher,
Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sisó Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark, Suárez
González, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde López, Vanlerenberghe
PSE: Adam, Alexandre, Avgerinos, Balfe, Baron Crespo, Barton, Barzanti, Benoit, Bofill
Abeilhe, Bontempi , Bowe, Bru Purón, Buchan, Buron, Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez,
Catasta, Caudron, Cheysson, Coimbra Martins, Colom i Naval , Cot, Cravinho, Crawley , da
Cunha Oliveira, De Giovanni, Delcroix , van den Brink, Díez de Rivera Icaza, Dury, Elliott,
Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford, Goedmakers, Green, Happart, Harrison, Hughes, Imbeni ,
Karellis, Kostopoulos, Kuhn, Laroni, Magnani Noya, Maibaum, Medina Ortega, Megahy,
Metten, Napoletano, Newens, Newman, Oddy, Pagoropoulos, Papoutsis, Pery, Peter, Peters,
Pollack, Pons Grau, Porrazzini, Raftopoulos, Randzio-Plath, Regge, Rogalla, Rossetti , Rothe,
Sainjon, Sakellariou, Samland, Santos, Schlechter, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra
Bardají, Simons, Smith Alex, Stamoulis, Stewart, Tomlinson, Tongue, Torres Couto,
Trautmann, Trivelli, Tsimas, Van Hemeldonck, Outrive, Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi , van
Velzen, Verde i Aldeã, Vertemati, Visser, Vittinghoff, von der Vring, Woltjer, Wynn
RDE: Andrews

V : Aglietta, Amendola, Bettini, Boissiere, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete,
Frémion, Langer, Lannoye, Raffin, Roth, Staes, Telkämper, Verbeek
H

LDR: von Alemann, Andre-Léonard, Bertens, Capucho, Cayet, Coelho, De Clercq, Defraigne,
Delorozoy, Galland, Gawronski, Kofoed, Larive, Maher, Mendes Bota, Nielsen, Nordmann,
Partsch, Soulier, Verwaerde, Vohrer, de Vries, von Wechmar, Wijsenbeek
PPE : Welsh

RDE: Chesa, Fitzgerald, Heider, Lane, Lataillade, Lauga, de la Malène, Musso, Pasty,
Pompidou, Ukeiwé
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(O)
DR: Dillen, Schodruch

LDR: Marques Mendes
NI: Schönhuber

10. Recurso Togo
(+)

ARC: Barrera i Costa, Bjørnvig, Blaney, Canavarro, Ewing, Sandbæk, Vandemeulebroucke
CG : Alavanos, Dessylas, Ephremidis, Herzog, Piquet, Querbes, Ribeiro

LDR: von Alemann, Amaral, Andre-Léonard, Bertens, Capucho, Cayet, Coelho, De Clercq,
Defraigne, Delorozoy, Galland, Gawronski, Kofoed, Larive, Maher, Mendes Bota, Nielsen,
Nordmann, Partsch, Pimenta, Porto, Soulier, Verwaerde, Vohrer, de Vries, von Wechmar,

Wijsenbeek
NI: Domingo Segarra, Geraghty, Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz, Pinton, Puerta, Rauti ,
Schönhuber

PPE: Alber, Anastassopoulos, Anas Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. , Beazley Peter,
Beirôco, Bernard-Reymond, Beumer, Bõge, Borgo, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen,
Braun-Moser, de Bremond d'Ars, Brok, Carvalho Cardoso, Casini, Cassanmagnago Cerretti,
Cassidy, Catherwood, Chabert, Chanterie, Chiabrando, Contu, Cooney, Coppo Gavazzi ,
Cornelissen, Dalsass, Daly, Debatisse, Deprez, Elles, Escudero, Estgen, Fantini, Ferrer, Florenz,
Fontaine, Forte, Fourçans , Friedrich, Froment-Meurice, Funk, Gaibisso, Gil-Robles
Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman,
Hoppenstedt, Howell, Inglewood, Iodice, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. ,
Jarzembowski , Jepsen, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lafuente Lopez,
Lagakos, Lamanna, Lambdas, Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lucas
Pires, Lulling, Luster, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Malangré, Mantovani, Marck,
Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Mottola, Muller, Navarro, Newton Dunn,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Patterson, Peijs, Penders, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni
Ferruccio, Pisoni Nino, Plumb, Poettering, Prag, Price, Prout, Quisthoudt-Rowohl, Rawlings,
Reding, Reymann, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Rovsing, Saridakis, Sarlis,
Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sisó Cruellas,
Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark, Suárez González, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner,
Valverde Lopez, Vanlerenberghe, Welsh
PSE: Alexandre, Benoit, Catasta

RDE: Guillaume, Heider, Lauga
-

DR : Dillen , Schodruch

PSE: Adam, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barton, Barzanti, Bofill Abeilhe, Bontempi,
Bowe, Bru Purón, Buchan, Buron, Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Caudron, Cheysson,
Coimbra Martins, Colom i Naval, Cot, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, De Giovanni ,
Delcroix, van den Brink, Díez de Rivera Icaza, Dury, Elliott, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford,
Frimat, Goedmakers, Görlach, Green, Happart, Harrison, Hughes, Imbeni, Karellis,
Kostopoulos, Kuhn, Laroni, Magnani Noya, Maibaum, McMahon, Medina Ortega, Megahy,
Metten, Morán Lopez, Morris, Napoletano, Newens, Newman, Oddy, Pagoropoulos, Papoutsis,
Pery, Peter, Peters, Pollack, Pons Grau, Porrazzini, Raftopoulos, Randzio-Plath, Rogalla,
Rossetti, Roth-Behrendt, Rothe, Sainjon, Sakellariou, Samland, Santos, Schlechter,
Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají, Simons, Smith Alex, Stamoulis, Stewart, Titley ,
Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Trautmann, Trivelli, Tsimas, Van Hemeldonck, Outrive,
Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi, van Velzen, Verde i Aldeã, Vertemati , Visser, Vittinghoff,
von der Vring, Wynn
RDE : Lane

V: Aglietta, Amendola, Bettini , Boissière, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete,
Frémion, Lannoye, Raffin, Roth, Staes, Telkämper
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(O)
PPE : Lacaze

PSE: Woltjer

RDE: Andrews, Fitzgerald, Lataillade, de la Malène, Pompidou, Ukeiwé

11 . RC transportes aéreos
(+)

ARC : Bj0rnvig, Blaney, Bonde, Ewing, Posada González, Santos López, Speroni,
Vandemeulebroucke
LDR : Larive

NI: Castellina, Domingo Segarra, Geraghty, Gonzalez Alvarez, Grund, Gutiérrez Diaz, Paisley,
Pinton, Puerta, Schlee

PSE : Adam, Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Barón Crespo, Barton, Belo,
Blak, Bofill Abeilhe, Bontempi, Bowe, Bru Purón, Buchan, Buron, Cabezón Alonso, de la
Cámara Martínez, Catasta, Caudron, Ceci, Cheysson, Coates, Coimbra Martins, Colajanni ,
Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval, Cot, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, De
Piccoli, Delcroix, van den Brink, Desama, Dido', Diez de Rivera Icaza, Duarte Cendán,

Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford, Frimat, Goedmakers, Görlach, Green, Grõner, Happart,
Harrison, Hoff, Hughes, Imbeni, Jensen, Karellis, Kuhn, Lagorio, Laroni, Linkohr, Lüttge,
McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Malone, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi,
Medina Ortega, Megahy , Metten, Mihr, Moran López, Morris, Napoletano, Newens, Newman,
Pagoropoulos, Papoutsis , Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Raftopoulos,
Raggio, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, R0nn, Rossetti,
Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roumeliotis, Sakellariou, Santos, Sanz Fernández, Sapena
Granell, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají, Simpson Brian,
Smith Alex, Speciale, Stamoulis, Stewart, Titley , Torres Couto, Trivelli, Tsimas, Van
Hemeldonck, Outrive, Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi , van Velzen, Verde i Aldea, Vertemati,
Visser, Vittinghoff, von der Vring, White, Wilson, Wynn
RDE: Chesa, Fitzgerald, Guillaume, Heider, Killilea, Lalor, Lane, Lataillade, Lauga, Pasty,
Pompidou, Ukeiwé

V : Bettini, Boissière, Breyer, van Dijk, Ernst de la Graete, Graefe zu Baringdorf, Langer, Onesta,
Raffin, Roth, Staes, Telkämper, Verbeek
H

CG: Miranda da Silva, Piquet, Ribeiro

DR: Antony, Blot, Dillen, Gollnisch, Köhler Klaus-Peter, Martinez, Megret, Schodruch, Tauran

LDR: Amaral, André-Léonard, Bertens, Calvo Ortega, Capucho, Cayet, De Clercq, Delorozoy,
Galland, Garcia, Gasòliba i Böhm, Kofoed, Maher, Nielsen, Pimenta, Porto, Pucci , Punset i

Casals, Ruiz-Giménez Aguilar, de Vries, Wijsenbeek
NI: Schönhuber, van der Waal

PPE: Alber, Anastassopoulos, Anas Cañete, Banotti, Beazley Chistopher J.P. , Beazley Peter,
Bõge, Bonetti, Borgo, Bourlanges, Braun-Moser, de Bremond d'Ars, Brok, Carvalho Cardoso,
Casini, Cassanmagnago Cerretti, Cassidy, Catherwood, Chiabrando, Contu, Cooney, Coppo
Gavazzi, Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Daly, Deprez, Elles, Escudero, Estgen, Ferrer,
Florenz, Forlani, Forte, Fourçans, Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Gil-Robles
Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman,
Hermans, Hoppenstedt, Howell, Inglewood, Jackson Christopher M. , Jarzembowski,
Kellett-Bowman, Lacaze, Lafuente López, Lagakos, Langenhagen, Langes, Lenz, Llorca
Vilaplana, Lo Giudice, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, Marck, Melchior, Menrad,
Moorhouse, Mottola, Muller, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Pack, Patterson, Peijs, Pierros, Pisoni Ferruccio, Pisoni Nino, Plumb, Poettering, Prag, Price,
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Pronk, Prout, Quisthoudt-Rowohl, Rawlings, Reding, Rinsche, Romera i Alcàzar, Saridakis,
Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Simpson Anthony M.H. , Sisó Cruellas, Sonneveld,
Stavrou, Stevens, Suárez González, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde Lopez,
Verhagen, Welsh
PSE : Alexandre

(O)
ARC : Barrera í Costa

12. RC Conselho Europeu de Empresa
(+)

ARC : Barrera i Costa, Bj0rnvig, Blaney, Bonde, Ewing, Posada González, Santos López,
Speroni, Vandemeulebroucke
CG: Dessylas, Miranda da Silva, Piquet, Querbes, Ribeiro

LDR: von Alemann, Amaral, Andre-Léonard, Calvo Ortega, Capucho, Cayet, De Clercq,
Defraigne, Delorozoy, Galland, Garcia, Gasòliba i Böhm, Holzfuss, Kofoed, Larive, Maher,
Marques Mendes, Nielsen, Pimenta, Porto, Pucci , Punset i Casals, Ruiz-Giménez Aguilar,
Vohrer, de Vries, Wijsenbeek
NI: Castellina, Domingo Segarra, Geraghty, Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz, Puerta
PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Anas Cañete, Banotti, Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bõge, Bonetti, Bourlanges, Braun-Moser, de Bremond d'Ars, Brok, Carvalho
Cardoso, Casini , Cassanmagnago Cerretti, Catherwood, Chabert, Chiabrando, Contu, Cooney,
Coppo Gavazzi , Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Daly , Debatisse, Deprez, Elles, Escudero,
Estgen, Ferrer, Florenz, Forlani , Fourçans, Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Gil-Robles
Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman,
Hermans, Hoppenstedt, Howell, Inglewood, Iodice, Jackson Christopher M. , Jarzembowski ,
Kellett-Bowman, Lacaze, Lafuente Lopez, Lagakos, Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz,
Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, Marck, Melchior,
Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse, Mottola, Muller, Navarro, Newton Dunn,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Patterson, Peijs, Pierros, Pisoni Ferruccio, Pisoni Nino,
Plumb, Poettering, Prag, Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rawlings, Reding , Rinsche, Romera
i Alcàzar, Rovsing, Saridakis, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Simpson
Anthony M.H. , Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stavrou, Stevens , Suárez González, Theato,
Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde López, Verhagen, Welsh
PSE: Adam, Alexandre, Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Barón Crespo,
Barton, Barzanti, Belo, Blak, Bofill Abeilhe, Bontempi , Bowe, Bru Purón, Buchan, Buron,
Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Catasta, Caudron, Ceci, Cheysson, Coates, Coimbra
Martins, Colajanni, Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval, Cot, Crampton, Cravinho,
Crawley, da Cunha Oliveira, De Piccoli , Delcroix, van den Brink, Desama, Dido', Díez de
Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dury, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Frimat, Goedmakers,
Görlach, Green, Grõner, Happart, Harrison, Hoff, Hughes, Imbeni, Jensen, Karellis, Kuhn,
Lagorio, Laroni, Linkohr, Lüttge, McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Malone, Martin David
W. , McMahon , Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Megahy, Metten, Mihr, Morán López, Morris,
Napoletano, Newens , Newman, Pagoropoulos, Papoutsis, Pery , Peter, Piecyk, Pollack, Pons
Grau, van Putten, Raftopoulos, Raggio, Ramirez Heredia, Read, R0nn, Rossetti, Roth-Behrendt,
Rothe, Rothley , Roumeliotis, Sakellariou, Santos, Sanz Fernández, Sapena Granell, Schlechter,
Schmid, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají, Simpson Brian, Smith Alex, Speciale,
Stamoulis, Stewart, Titley, Tongue, Torres Couto, Trivelli , Tsimas, Van Hemeldonck, Outrive,
Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi , van Velzen, Verde i Aldeã, Vertemati , Visser, Vittinghoff,
von der Vring, White, Wilson, Wynn
RDE: Lalor, Lane, Pasty, Ukeiwé

V: Bettini , Boissière, Breyer, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete, Frémion, Graefe zu
Baringdorf, Langer, Lannoye, Onesta, Roth, Staes, Telkämper, Verbeek
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(-)

DR: Antony, Blot, Dillen, Gollnisch, Kohler Klaus-Peter, Le Chevallier, Martinez, Megret,
Schodruch, Tauran
NI: Grund, Schlee, Schönhuber

PPE: Borgo, Forte
(O)
PPE : Nicholson , Prout

RDE: Lauga

13. Relatório Sierra Bardaja A3-0070/94
Alteração 11
(+)

ARC : Speroni

DR: Antony, Blot, Dillen, Gollnisch, Kohler Klaus-Peter, Le Chevallier, Megret, Schodruch,
Tauran

LDR: Defraigne, Punset i Casals
PPE: Habsburg

RDE: Chesa, Fitzgerald, Guillaume, Heider, Killilea, Lalor, Lane, Lataillade, Lauga, Musso,
Nianias, Pasty , Pompidou, Ukeiwé
(-)

ARC: Barrera i Costa, Bj0rnvig, Blaney, Bonde, Ewing, Posada González, Santos López,
VVandemeulebroucke

CG: Dessylas, Ephremidis, Miranda da Silva, Querbes, Ribeiro
LDR: von Alemann, André-Leonard, Bertens, Calvo Ortega, Capucho, Galland, Garcia,
Gasòliba i Böhm, Holzfuss, Kofoed, Larive, Maher, Marques Mendes, Pimenta, Porto, Pucci,
Ruiz-Giménez Aguilar, Vohrer, de Vries

NI: Castellina, Domingo Segarra, Geraghty, Gonzalez Alvarez, Grund, Gutiérrez Diaz, Puerta,
Schlee

PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Beazley Chistopher J.P. ,
Beazley Peter, Bõge, Bonetti , Borgo, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, Braun-Moser, Brok,
Carvalho Cardoso, Casini , Cassanmagnago Cerretti , Cassidy, Catherwood, Chabert,
Chiabrando, Contu, Cooney, Coppo Gavazzi , Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Daly,
Debatisse, Deprez, Elles, Escudero, Ferrer, Florenz, Forlani , Forte, Fourçans, Friedrich, Funk,
Gaibisso, Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Hadjigeorgiou, Haller von
Hallerstein, Herman, Hermans, Hoppenstedt, Howell , Inglewood, Iodice, Jackson Christopher
M. , Jarzembowski , Kellett-Bowman, Lacaze, Lafuente López, Lagakos, Lambrias,
Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lucas Pires, Lulling,
McCartin, McIntosh, Marck, Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse, Mottola,
Muller, Newton Dunn, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Patterson, Peijs, Pierros,
Pisoni Ferruccio, Pisoni Nino, Plumb, Poettering, Prag, Price, Pronk, Prout, Quisthoudt-Rowohl ,
Rawlings, Reding, Rinsche, Romera i Alcàzar, Saridakis, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher,
Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sisó Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Stevens, Suárez
González, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde López, Verhagen, Welsh

PSE: Adam, Alexandre, Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Barón Crespo,
Barton, Barzanti , Belo, Bofill Abeilhe, Bontempi, Bowe, Bru Purón, Buchan, Buron, Cabezón
Alonso, de la Cámara Martínez, Catasta, Caudron, Ceci, Cheysson, Coates, Coimbra Martins,
Colajanni, Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval, Cot, Crampton, Cravinho, Crawley, da
Cunha Oliveira, De Piccoli , Delcroix, van den Brink, Desama, Dido ', Diez de Rivera Icaza,
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Duarte Cendán, Dury, Falconer, Fantuzzi , Ford, Frimat, Goedmakers, Görlach, Green, Grõner,
Happart, Harrison, Hoff, Hughes, Imbeni, Karellis, Kuhn, Lagorio, Laroni, Linkohr, Lüttge,
McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Malone, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi,
Medina Ortega, Megahy, Metten, Mihr, Morán López, Morris, Napoletano, Newens, Newman,
Pagoropoulos, Papoutsis, Pery , Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Raftopoulos,

Raggio, Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, R0nn, Rossetti,
Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roumeliotis, Sakellariou, Sanz Fernández, Sapena Granell,
Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají, Simpson Brian, Smith Alex,
Speciale, Stamoulis, Stewart, Titley, Tongue, Torres Couto, Trivelli , Tsimas, Van Hemeldonck,
Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi , van Velzen, Vertemati , Visser, Vittinghoff, von der Vring,
White, Wilson, Wynn
(O)

LDR: De Clercq, Delorozoy

V: Bettini , Boissiere, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete, Frémion, Graefe zu
Baringdorf, Langer, Lannoye, Onesta, Raffin, Staes, Telkämper, Verbeek

14. Relatorio Sierra Bardaji A3-0070/94

Alteração 12
(+)

ARC : Speroni
DR: Antony, Blot, Dillen, Gollnisch, Köhler Klaus-Peter, Le Chevallier, Le Pen, Martinez,
Megret, Schodruch, Tauran
NI : Grund, Schlee, Schönhuber

PPE: Prag

RDE: Fitzgerald, Guillaume, Heider, Killilea, Lalor, Lane, Lauga, Musso, Nianias, Pasty,
Ukeiwé

(-)

ARC: Barrera i Costa, Blaney , Ewing, Posada González, Santos López, Vandemeulebroucke

CG: Dessylas, Ephremidis, Miranda da Silva, Querbes, Ribeiro
LDR: von Alemann, André-Léonard, Bertens, Calvo Ortega, Capucho, Cayet, Galland, Gasòliba
i Böhm, Holzfuss, Kofoed, Larive, Maher, Marques Mendes, Porto, Pucci , Punset i Casals,
Ruiz-Giménez Aguilar, Vohrer, de Vries, Wijsenbeek
NI: Domingo Segarra, Geraghty, Gonzalez Alvarez, Gutierrez Diaz, Puerta
PPE : Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bõge, Bonetti , Borgo, Bourlanges, Braun-Moser, Brok, Carvalho Cardoso,
Casini , Cassanmagnago Cerretti , Cassidy, Catherwood, Chabert, Chanterie, Chiabrando, Contu,
Cooney, Coppo Gavazzi, Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Daly, Debatisse, Deprez, Elles,
Escudero, Ferrer, Forlani , Forte, Fourçans, Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Gil-Robles
Gil-Delgado, Gunther, Guidolin, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman, Hermans,
Hoppenstedt, Howell, Inglewood, Iodice, Jackson Christopher M. , Jarzembowski,
Kellett-Bowman, Lacaze, Lafuente López, Lagakos, Lambrias, Langenhagen, Langes, Lemmer,
Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, Marck, Melchior,
Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse, Mottola, Muller, Navarro, Newton Dunn,
Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Patterson, Peijs, Pierros, Pisoni Ferruccio, Pisoni
Nino, Plumb, Poettering, Price, Pronk, Prout, Quisthoudt-Rowohl, Rawlings, Reding, Rinsche,
Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Saridakis, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Seligman,
Simpson Anthony M.H. , Siso Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stavrou, Stevens , Suárez González,
Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde López, Verhagen, Welsh
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PSE: Adam, Alexandre, Álvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Baron Crespo,
Barton, Barzanti , Belo, Bofill Abeilhe, Bontempi, Bowe, Bru Purón, Buchan, Buron, Cabezón
Alonso, de la Cámara Martínez, Catasta, Caudron, Ceci , Cheysson, Coates, Coimbra Martins,
Colajanni , Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval, Cot, Crampton, Cravinho, Crawley, da
Cunha Oliveira, De Piccoli , Delcroix, van den Brink, Desama, Dido', Díez de Rivera Icaza,

Duarte Cendán, Dury, Falconer, Fantuzzi, Ford, Frimat, Goedmakers, Görlach, Green, Gröner,
Happart, Harrison, Hoff, Hughes, Imbeni, Karellis, Kuhn, Lagorio, Laroni, Linkohr, Lüttge,
McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Malone, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi ,
Medina Ortega, Megahy, Metten, Mihr, Morán Lopez, Morris, Napoletano, Newens, Newman,
Pagoropoulos, Papoutsis, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, van Putten, Raftopoulos, Raggio,
Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, R0nn, Rossetti, Roth-Behrendt, Rothe,
Rothley, Roumeliotis, Sakellanou, Santos, Sanz Fernandez, Sapena Granell, Schlechter,
Schmid, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají , Simpson Brian, Smith Alex, Speciale,
Stamoulis, Stewart, Titley, Tongue, Torres Couto, Trivelli, Tsimas, Van Hemeldonck,
Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi, van Velzen, Vertemati , Visser, Vittinghoff, von der Vring,
White, Wilson, Wynn
V : Bettini, Lannoye
(O)

LDR: De Clercq, Defraigne, Delorozoy
PPE : Habsburg

V : Boissiere, Cramon Daiber, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Langer, Raffin, Staes, Telkämper,
Verbeek

15. Relatório Sierra Bardaji A3-0070/94

Alteração 13
(+)

ARC : Speroni

DR: Blot, Dillen, Gollnisch, Kohler Klaus-Peter, Le Chevallier, Le Pen, Martinez, Megret,
Schodruch, Tauran

PPE: Habsburg, Theato
(-)

ARC : Barrera i Costa, Blaney, Bonde, Ewing, Posada González, Santos López,
VVandemeulebroucke

CG : Dessylas, Miranda da Silva, Querbes, Ribeiro

LDR: von Alemann, Amaral, Andre-Leonard, Calvo Ortega, Capucho, De Clercq, Defraigne,
Delorozoy, Galland, Garcia, Gasòliba i Böhm, Holzfuss, Kofoed, Larive, Marques Mendes,
Porto, Pucci , Punset i Casals, Ruiz-Giménez Aguilar, Vohrer, de Vries
NI: Domingo Segarra, Geraghty, Gonzalez Alvarez, Grund, Gutiérrez Díaz, Puerta, Schlee
PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Anas Cañete, Banotti, Beazley Chistopher J.P. ,
Beazley Peter, Bõge, Bonetti, Borgo, Braun-Moser, de Bremond d'Ars, Brok, Carvalho
Cardoso, Casini , Cassanmagnago Cerretti , Cassidy , Catherwood, Chabert, Chanterie,
Chiabrando, Contu, Cooney, Coppo Gavazzi, Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Daly,
Debatisse, Deprez, Elles, Escudero, Ferrer, Forlani, Forte, Fourçans, Friedrich, Funk, Gaibisso,
Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Hadjigeorgiou, Haller von
Hallerstein, Herman, Hermans, Hoppenstedt, Howell , Inglewood, Iodice, Jackson Christopher
M. , Jarzembowski, Kellett-Bowman, Lacaze, Lafuente Lopez, Lagakos, Lambrias,
Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lucas Pires, Lulling,
McCartin, McIntosh, Marck, Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse, Mottola,
Muller, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Patterson, Peijs,
Pierros, Pisoni Ferruccio, Pisoni Nino, Plumb, Poettering, Prag, Price, Pronk, Prout,
Quisthoudt-Rowohl, Rawlings, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Saridakis,
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Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Siso Cruellas,
Sonneveld, Spencer, Stavrou, Stevens, Suárez González, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde
López, Verhagen, Welsh

PSE: Adam, Alexandre, Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Mura, Avgerinos, Baron Crespo,
Barton, Barzanti, Belo, Bofill Abeilhe, Bontempi, Bowe , Bru Purón, Buchan, Buron, Cabezón
Alonso, de la Câmara Martinez, Catasta, Caudron, Ceci, Cheysson, Coates, Coimbra Martins,
Colajanni , Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval, Cot, Crampton, Cravinho, Crawley, da
Cunha Oliveira, De Piccoli , Delcroix, van den Brink, Desama, Dido', Díez de Rivera Icaza,

Duarte Cendán, Dury , Falconer, Fantuzzi, Ford, Frimat, Goedmakers, Görlach, Green, Grõner,
Happart, Harrison, Hoff, Hughes , Imbeni , Karellis, Kuhn, Lagorio, Laroni, Linkohr, McCubbin,
Magnani Noya, Maibaum, Malone, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega,
Megahy, Metten, Mihr, Moran López, Morris, Napoletano, Newens, Newman, Pagoropoulos,
Papoutsis, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Raftopoulos, Raggio, Ramirez
Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, Rossetti , Roth-Behrendt, Rothe, Rothley,
Roumeliotis, Sakellariou , Santos, Sanz Fernández, Sapena Granell , Schlechter, Schmid,
Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají, Simpson Brian, Smith Alex, Speciale, Stamoulis,
Stewart, Titley, Tongue, Torres Couto, Trivelli, Tsimas, Van Hemeldonck, Vayssade, Vázquez
Fouz, Vecchi , van Velzen, Vertemati , Visser, Vittinghoff, von der Vring, White, Wilson
RDE: Chesa, Fitzgerald, Guillaume, Heider, Killilea, Lalor, Lane, Lataillade, Lauga, Musso,
Nianias, Pasty, Pompidou, Ukeiwé
V : Bettini, Boissiere, Cramon Daiber, van Dijk, Frémion, Graefe zu Baringdorf, Lannoye,
Onesta, Raffin, Telkämper, Verbeek
(O)
V : Staes

16. Relatório Sierra Bardaji A3-0070/94
Alteração 14
(+)

ARC : Speroni
DR: Antony, Blot, Dillen, Gollnisch, Le Pen, Martinez, Megret, Schodruch, Tauran
LDR: Garcia

PSE: Bontempi, Tnvelli
-

ARC : Barrera í Costa, Blaney, Ewing, Posada González, Santos Lopez, Vandemeulebroucke
CG: Alavanos, Dessylas, Miranda da Silva, Querbes, Ribeiro
LDR: von Alemann, Amaral, Andre-Leonard, Calvo Ortega, Capucho, De Clercq, Defraigne,
Galland, Gasòliba i Böhm, Larive, Maher, Marques Mendes, Pimenta, Porto, Pucci, Punset i
Casals, Ruiz-Giménez Aguilar, Vohrer, de Vries

NI: Domingo Segarra, Geraghty, Gonzalez Alvarez, Gutierrez Diaz, Pmton, Puerta

PPE : Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Anas Cañete, Banotti, Beazley Christopher J.P.,
Beazley Peter, Bõge, Bonetti, Borgo, Bourlanges, Braun-Moser, Brok, Carvalho Cardoso,
Casini, Cassanmagnago Cerretti, Cassidy, Chabert, Chanterie, Chiabrando, Contu, Cooney,
Coppo Gavazzi, Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Daly, Debatisse, Deprez, Elles, Escudero,
Ferrer, Florenz, Forlani, Forte, Fourçans, Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Gil-Robles
Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman,
Hermans , Hoppenstedt, Howell, Inglewood, Iodice, Jackson Christopher M. , Jarzembowski,
Kellett-Bowman, Lacaze, Lafuente Lopez, Lagakos, Lambrias, Langenhagen, Langes, Lemmer,
Lenz, Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, Marck,
Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse, Mottola, Muller, Navarro, Newton
Dunn, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Patterson, Peijs, Pierros, Pisoni Ferruccio,
Pisoni Nino, Plumb, Poettering, Prag, Price, Pronk, Prout, Quisthoudt-Rowohl, Rawlings,
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Reding, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Saridakis, Sboarina, Schiedermeier,
Schleicher, Seligman , Simpson Anthony M.H. , Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stavrou,
Stevens, Suarez Gonzalez, Theato, Thyssen, Tindemans , Turner, Valverde López,
Vanlerenberghe, Verhagen, Welsh

PSE : Adam, Alexandre, Alvarez de Paz, Apolinário, Avgerinos , Barón Crespo, Barton, Barzanti ,
Belo, Bofill Abeilhe, Bowe, Bru Purón, Buchan, Buron, Cabezón Alonso, de la Cámara

Martínez, Catasta, Caudron, Ceci , Cheysson, Coates, Coimbra Martins, Colajanni , Colino
Salamanca, Collins, Colom i Naval, Cot, Crampton, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, De
Piccoli, Delcroix, van den Brink, Desama, Dido ', Diez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dury,
Falconer, Fantuzzi , Ford, Frimat, Goedmakers, Görlach, Green, Gröner, Happart, Harrison,
Hoff, Hughes, Imbeni , Karellis, Kuhn, Lagorio, Laroni , Linkohr, Lüttge, McCubbin, Magnani
Noya, Maibaum, Malone, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Megahy,
Metten, Mihr, Morán Lopez, Morris, Napoletano, Newens, Newman, Pagoropoulos, Papoutsis,
Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Raftopoulos, Raggio, Ramirez Heredia,
Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, R0nn , Rossetti , Roth-Behrendt, Rothe, Rothley,
Roumeliotis, Sakellariou, Sanz Fernández, Sapena Granell, Schlechter, Schmid, Schmidbauer,
Schwartzenberg, Sierra Bardají, Simpson Brian, Smith Alex , Speciale, Stamoulis, Stewart,
Titley, Tongue, Torres Couto, Tsimas, Van Hemeldonck, Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi , van
Velzen, Vertemati , von der Vring , White, Wilson, Wynn

RDE: Chesa, Fitzgerald, Guillaume, Heider, Killilea, Lalor, Lane , Lataillade, Lauga, Musso,
Nianias, Pasty, Pompidou, Ukeiwé

V: Bettini, Boissière, Breyer, Cramon Daiber, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Lannoye, Onesta,
Raffin, Staes, Telkämper, Verbeek
(O)
DR: Kohler Klaus-Peter

NI : Grund, Schlee

17. Relatorio Sierra Bardaji A3-0070/94

Alteração 15
(+)

DR: Antony, Blot, Dillen, Gollnisch, Le Chevallier, Le Pen, Martinez, Megret, Schodruch,
Tauran

PPE: Bourlanges, Chabert, Debatisse, Fourçans, Habsburg, Herman, Lacaze, Vanlerenberghe
PSE: Medina Ortega
-

ARC : Barrera i Costa, Blaney, Ewing, Posada González, Santos López, Speroni,
VVandemeulebroucke

CG : Miranda da Silva, Querbes, Ribeiro

LDR: von Alemann, Amaral, Andre-Leonard, Calvo Ortega, Capucho, Cayet, De Clercq,
Defraigne, Galland, Garcia, Gasòliba i Böhm, Holzfuss, Kofoed, Larive, Maher, Marques
Mendes, Pimenta, Porto, Pucci, Punset i Casals, Ruiz-Giménez Aguilar* Vohrer, de Vries
NI: Domingo Segarra, Geraghty, Gonzalez Alvarez, Grand, Gutierrez Diaz, Pinton, Puerta,
Schlee

PPE: Alber, Anastassopoulos, Anas Cañete, Banotti, Beazley Christopher J.P. , Beazley Peter,
Bõge, Bonetti , Borgo, Braun-Moser, Brok, Carvalho Cardoso, Casini, Cassanmagnago Cerretti ,
Cassidy, Chanterie, Chiabrando, Contu, Cooney, Coppo Gavazzi, Cornelissen, Cushnahan,
Dalsass, Daly, Deprez, Elles, Escudero, Ferrer, Florenz, Forlani , Forte, Friedrich, Funk,
Gaibisso, Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Hadjigeorgiou, Haller von
Hallerstein, Hermans, Hoppenstedt, Howell, Inglewood, Iodice, Jackson Christopher M. ,
Jarzembowski, Kellett-Bowman, Lafuente López, Lagakos, Lambrias, Langenhagen, Langes,
Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lucas Pires, Lulling , McCartin, McIntosh, Marck,
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Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse, Mottola, Muller, Navarro, Newton
Dunn, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Patterson, Peijs, Pierros, Pisoni Ferruccio,
Pisoni Nino, Plumb, Poettering, Prag, Price, Pronk, Prout, Quisthoudt-Rowohl , Rawlings,
Reding, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Saridakis, Sboarina, Schiedermeier,

Schleicher, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sisó Cruellas , Sonneveld, Spencer, Stavrou,
Stevens, Suárez González, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde Lopez, Verhagen,
Welsh

PSE : Adam, Alexandre, Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Barón Crespo,
Barton, Barzanti , Belo, Bofill Abeilhe, Bontempi , Bowe, Bru Purón, Buchan, Buron, Cabezón
Alonso, de la Câmara Martinez, Catasta, Caudron, Ceci, Cheysson, Coates, Coimbra Martins,
Colajanni , Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval, Cot, Crampton, Cravinho, Crawley , da
Cunha Oliveira, De Piccoli , Delcroix, van den Brink, Desama, Dido', Díez de Rivera Icaza,

Duarte Cendán, Dury, Falconer, Fantuzzi , Ford, Frimat, Goedmakers, Görlach, Green, Grõner,
Happart, Harrison, Hoff, Hughes, Imbeni , Karellis, Kuhn, Lagorio, Laroni, Linkohr, Lüttge,
McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Malone, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi ,
Megahy, Metten, Mihr, Morán Lopez, Morris, Napoletano, Newens, Newman, Pagoropoulos,
Papoutsis, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Raftopoulos, Raggio, Ramirez

Heredia, Randzio-Plath, Read, Rogalla, R0nn , Rossetti , Roth-Behrendt, Rothe, Rothley,
Roumeliotis, Sakellariou, Sanz Fernández, Sapena Granell, Schlechter, Schmid, Schmidbauer,
Schwartzenberg, Sierra Bardají, Simpson Brian , Smith Alex, Speciale, Stamoulis, Stewart,
Titley, Tongue, Torres Couto, Trivelli , Tsimas, Van Hemeldonck, Vázquez Fouz, Vecchi , van
Velzen, Vertemati , von der Vring, White, Wilson, Wynn
RDE: Chesa, Fitzgerald, Guillaume, Heider, Killilea, Lalor, Lane, Lataillade, Lauga, Musso,
Nianias, Pasty , Pompidou , Ukeiwé
V : Lannoye
(O)
DR: Kohler Klaus-Peter

PSE: Regge
V: Bettini, Boissière, Breyer, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Onesta, Staes , Telkämper,
Verbeek

18. Relatório Sierra Bardaji A3-0070/94
Alteração 16
(+)

ARC : Speroni

DR: Blot, Dillen , Gollnisch, Köhler Klaus-Peter, Le Chevallier, Le Pen, Martinez, Megret,
Tauran

NI : Grund, Schlee

H

ARC : Barrera i Costa, Bj0rnvig, Blaney , Ewing , Posada González, Santos Lopez,
Vandemeulebroucke

CG: Alavanos, Dessylas, Miranda da Silva, Querbes, Ribeiro

LDR: von Alemann, Amaral , Andre-Leonard, Bertens , Calvo Ortega, Capucho, Cayet,
Delorozoy, Galland, Garcia, Gasòliba i Böhm, Holzfuss, Kofoed, Maher, Marques Mendes,
Nielsen, Pimenta, Porto, Pucci, Punset i Casals, Ruiz-Giménez Aguilar, Vohrer, de Vries,
Wijsenbeek
NI: Castellina, Domingo Segarra, Geraghty, Gonzalez Alvarez, Gutierrez Diaz, Puerta

PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bõge, Bonetti , Borgo, Bourlanges, Braun-Moser, Brok, Carvalho Cardoso,
Casini, Cassanmagnago Cerretti, Cassidy, Catherwood, Chabert, Chanterie, Chiabrando, Contu,
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Cooney, Coppo Gavazzi , Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Daly, Debatisse, Deprez, Elles,
Escudero, Ferrer, Florenz, Forlani , Forte, Fourçans, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Gil-Robles
Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Herman, Hermans, Hoppenstedt,
Inglewood, Iodice, Jackson Christopher M. , Jarzembowski , Kellett-Bowman, Lacaze, Lafuente
López, Lagakos, Lambdas, Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lo
Giudice, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, Marck, Melchior, Mendez de Vigo, Menrad,
Merz, Moorhouse, Mottola, Muller, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Pack, Patterson, Peijs , Pierros, Pisoni Ferruccio, Pisoni Nino, Poettering, Prag,
Price, Quisthoudt-Rowohl , Rawlings, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Romera í Alcàzar,
Saridakis , Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sisó
Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stavrou , Stevens, Stewart-Clark, Suárez González, Theato,
Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde Lopez, Vanlerenberghe, Verhagen, Welsh
PSE : Adam, Alexandre, Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Barón Crespo,
Barton, Barzanti, Belo, Benoit, Bofill Abeilhe, Bontempi, Bowe, Bru Purón, Buchan, Buron,
Cabezón Alonso, de la Cámara Martinez, Catasta, Caudron, Ceci, Cheysson, Coates, Coimbra
Martins, Colajanni, Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval , Cot, Crampton, Cravinho,
Crawley, da Cunha Oliveira, De Piccoli , Delcroix, van den Brink, Desama, Dido', Díez de
Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dury, Falconer, Fantuzzi, Ford, Frimat, Goedmakers, Görlach,
Green, Gröner, Happart, Harrison, Hoff, Hughes, Imbeni , Karellis, Kuhn, Lagorio, Laroni ,
Linkohr, Lüttge, McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Malone, Martin David W. , McMahon,
Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Megahy, Metten, Mihr, Morán Lopez, Morris, Muntingh,
Napoletano, Newens, Newman, Pagoropoulos, Papoutsis, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons
Grau, van Putten, Raftopoulos, Raggio, Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla,
R0nn, Rossetti , Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roumeliotis, Sainjon, Sakellariou, Santos, Sanz
Fernández, Sapena Granell, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají,
Simpson Brian, Smith Alex, Speciale, Stamoulis, Stewart, Titley, Tongue, Torres Couto,
Trivelli, Tsimas, Van Hemeldonck, Vayssade, Vazquez Fouz, Vecchi , van Velzen, Vertemati,
Visser, Vittinghoff, von der Vring, White, Wilson, Wynn
RDE: Chesa, Fitzgerald, Guillaume, Heider, Killilea, Lane, Lataillade, Lauga, Musso, Nianias,
Pompidou, Ukeiwé
(O)
ARC : Bonde
DR: Schodruch

V: Bettini , Boissiere, Frémion, Graefe zu Baringdorf, Lannoye, Onesta, Raffin, Roth, Staes,
Telkämper, Verbeek

19. Relatório Sierra Bardaji A3-0070/94

Alteração 17
(+)

DR: Antony, Blot, Dillen, Gollnisch, Le Chevallier, Le Pen, Martinez, Megret, Schodruch,
Tauran

NI : Castellina
PPE : Hermans

PSE : Regge, Vittinghoff
RDE: Fitzgerald, Killilea, Pasty
-

ARC : Barrera i Costa, Posada González, Santos Lopez, Speroni

CG : Dessylas, Miranda da Silva, Querbes, Ribeiro
LDR: von Alemann, Amaral, André-Leonard, Bertens, Calvo Ortega, Capucho, Cayet,
Defraigne, Delorozoy, Galland, Garcia, Gasòliba i Böhm, Holzfuss, Kofoed, Larive, Maher,
Marques Mendes, Nielsen, Pimenta, Porto, Pucci, Punset i Casals, Ruiz-Giménez Aguilar,
Vohrer, de Vries, Wijsenbeek
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NI: Domingo Segarra, Geraghty, Gonzalez Alvarez, Grund, Gutierrez Diaz, Pintón, Puerta
PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Anas Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bõge, Bonetti , Borgo, Bourlanges, Braun-Moser, Brok, Carvalho Cardoso,
Casini , Cassidy, Catherwood, Chabert, Chanterie , Chiabrando, Contu, Cooney , Coppo Gavazzi ,
Cornelissen, Cushnahan, Dalsass , Daly, Debatisse, Deprez, Elles, Escudero, Ferrer, Florenz,

Forlani, Forte, Fourçans, Funk, Gaibisso, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin,

Hadjigeorgiou , Haller von Hallerstein, Herman, Hoppenstedt, Howell, Inglewood, Iodice,
Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. , Jarzembowski , Kellett-Bowman, Lacaze,
Lafuente López, Lagakos, Lambrias, Langenhagen, Langes , Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana,
Lo Giudice, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, Marck, Melchior, Mendez de Vigo,
Menrad,

Merz,

Moorhouse,

Mottola,

Muller,

Navarro,

Newton

Dunn,

Nicholson,

Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Patterson, Peijs , Pierros , Pisoni Ferruccio, Pisoni Nino,
Plumb, Poettering, Prag, Price, Prout, Quisthoudt-Rowohl, Rawlings, Reding, Rinsche, Robles
Piquer, Romera i Alcàzar, Saridakis, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Simpson
Anthony M.H. , Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stavrou, Stevens, Stewart-Clark, Suárez
González, Theato, Thyssen , Tindemans, Turner, Valverde López, Vanlerenberghe, Verhagen,
Welsh

PSE : Adam, Alexandre , Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru , Avgerinos , Barón Crespo,
Barton, Barzanti , Belo, Benoit, Bofill Abeilhe, Bontempi , Bowe, Bru Purón, Buchan, Buron,
Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Catasta, Caudron, Ceci , Cheysson, Coates, Coimbra
Martins, Colajanni , Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval , Cot, Crampton, Cravinho,
Crawley , da Cunha Oliveira, De Piccoli , Delcroix , van den Brink, Desama, Dido ', Díez de
Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dury, Falconer, Fantuzzi , Ford, Frimat, Görlach, Green, Grõner,
Happart, Harrison, Hoff, Hughes, Imbeni , Karellis, Kuhn , Lagorio, Laroni , Linkohr, Lüttge,
McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Malone, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi ,
Medina Ortega, Metten, Mihr, Morán López, Morris, Muntingh, Napoletano, Newens, Newman,
Papoutsis, Pery , Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau , van Putten, Raftopoulos, Raggio, Ramirez
Heredia, Randzio-Plath, Read, Rogalla, R0nn, Rossetti , Roth-Behrendt, Rothe, Rothley,
Roumeliotis , Sainjon, Sakellariou, Sanz Fernández, Sapena Granell , Schlechter, Schmid,
Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají, Simpson Brian, Smith Alex , Speciale, Stamoulis,
Stewart, Titley, Torres Couto, Trivelli , Tsimas, Van Hemeldonck, Vázquez Fouz, Vecchi , van
Velzen, Vertemati , Visser, von der Vring, White, Wilson , Wynn

RDE: Chesa, Guermeur, Guillaume, Heider, Lalor, Lane, Lataillade, Musso, Nianias , Pompidou,
Ukeiwé

(O)
DR : Kohler Klaus-Peter

RDE: Lauga

V : Aglietta, Bettini , Boissiere , Ernst de la Graete, Frémion, Graefe zu Baringdorf, Onesta, Roth,
Staes, Telkämper, Verbeek

20. Relatorio Sierra Bardaji A3-0070/94
.t

Alteração 18
(+)

DR: Antony , Blot, Dillen, Gollnisch, Le Chevallier, Le Pen, Martinez, Megret, Schodruch,
Tauran

PPE : Habsburg, Llorca Vilaplana
PSE: Falconer, Pagoropoulos, van Putten
-

ARC : Barrera i Costa, Bj0rnvig , Blaney , Bonde, Ewing, Posada González, Santos Lopez,
Speroni , Vandemeulebroucke

CG : Dessylas, Miranda da Silva, Querbes, Ribeiro
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LDR: Amaral, André-Léonard, Bertens, Calvo Ortega, Capucho, Cayet, Defraigne , Delorozoy,
Galland, Garcia, Gasòliba i Böhm, Holzfuss, Kofoed, Maher, Marques Mendes, Nielsen,
Pimenta, Porto, Pucci , Punset i Casals , Ruiz-Giménez Aguilar, de Vries

NI: Domingo Segarra, Geraghty, Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Díaz, Puerta
PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bõge, Bonetti , Borgo, Bourlanges, Braun-Moser, Brok, Carvalho Cardoso,
Casini, Cassanmagnago Cerretti , Cassidy, Chanterie, Chiabrando, Contu, Cooney, Coppo
Gavazzi, Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Daly, Debatisse, Deprez, Elles, Escudero, Ferrer,
Florenz, Forlani , Forte, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther,
Guidolin, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Hermans, Hoppenstedt, Iodice, Jackson
Caroline F. , Jackson Christopher M. , Jarzembowski, Kellett-Bowman, Lacaze, Lafuente López,
Lagakos, Lambrias, Langenhagen, Langes , Lemmer, Lenz, Lo Giudice, Lucas Pires, Lulling,
McCartin, McIntosh, Marck, Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse, Mottola,
Müller, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Patterson, Peijs,
Pierros, Pisoni Ferruccio, Pisoni Nino, Plumb, Poettering, Prag, Price, Prout,
Quisthoudt-Rowohl, Rawlings, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Saridakis,
Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sisó Cruellas,
Sonneveld, Spencer, Stavrou, Stevens, Stewart-Clark, Suarez Gonzalez, Theato, Thyssen,
Tindemans, Turner, Valverde Lopez, Vanlerenberghe, Verhagen, Welsh
PSE: Adam, Alexandre, Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Barón Crespo,
Barton, Barzanti , Benoit, Bofill Abeilhe, Bontempi, Bowe, Bru Purón, Buchan, Buron, Cabezón
Alonso, de la Cámara Martínez, Catasta, Caudron, Ceci , Cheysson, Coates , Coimbra Martins ,
Colajanni, Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval, Cot, Crampton, Cravinho, Crawley , da
Cunha Oliveira, De Piccoli, Delcroix, van den Brink, Desama, Dido', Díez de Rivera Icaza,

Duarte Cendán, Dury, Fantuzzi , Ford, Frimat, Goedmakers, Görlach, Green, Gröner, Happart,
Harrison, Hoff, Hughes, Imbeni , Karellis, Kuhn, Lagorio, Laroni , Linkohr, Lüttge, McCubbin,
Magnani Noya, Maibaum, Malone, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega,
Megahy, Metten, Mihr, Morán Lopez, Morris , Muntingh, Napoletano, Newens, Newman,
Papoutsis, Pery, Pons Grau, Raftopoulos, Raggio, Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read,
Regge, Rogalla, Rossetti, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley , Roumeliotis, Sainjon, Sakellariou,
Santos, Sanz Fernández, Sapena Granell, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Sierra Bardají,
Simpson Brian, Smith Alex, Speciale, Stamoulis, Stewart, Titley , Tongue, Trivelli , Tsimas, Van
Hemeldonck, Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi , van Velzen, Vertemati , Visser, Vittinghoff, von
der Vring, White, Wilson, Woltjer, Wynn
RDE: Fitzgerald, Guermeur, Guillaume, Heider, Killilea, Lalor, Lane, Lataillade, Lauga,
Nianias, Pompidou, Ukeiwé
(O)
DR : Kohler Klaus-Peter

NI: Grund, Schlee

V: Aglietta, Bettini , Boissière, Frémion, Graefe zu Baringdorf, Lannoye, Onesta, Raffin, Roth,
Staes, Verbeek

21 . Relatório Sierra Bardaji A3-0070/94

Alteração 21
(+)

DR: Blot, Dillen, Gollnisch, Le Pen, Martinez, Megret, Tauran
NI : Grund

PSE : Torres Couto
RDE: Guillaume

-

ARC : Barrera i Costa, Bj0rnvig, Blaney, Bonde, Ewing, Posada González, Santos López,
Speroni , Vandemeulebroucke
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CG: Alavanos, Dessylas, Miranda da Silva, Querbes, Ribeiro
LDR: Amaral, Andre-Léonard, Calvo Ortega, Capucho, Cayet, Defraigne, Delorozoy, Galland,
Garcia, Gasòliba i Böhm, Holzfuss, Kofoed, Maher, Marques Mendes, Nielsen, Pimenta, Porto,
Pucci, Punset i Casals, Ruiz-Giménez Aguilar, Vohrer, de Vries, Wijsenbeek
NI: Castellina, Domingo Segarra, Geraghty , Gonzalez Alvarez, Gutierrez Diaz, Puerta
PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Anas Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bõge, Bonetti, Borgo, Bourlanges, Braun-Moser, de Bremond d'Ars, Brok,
Carvalho Cardoso, Casini , Cassanmagnago Cerretti , Cassidy, Catherwood, Chabert, Chanterie,
Chiabrando, Contu, Cooney, Coppo Gavazzi , Cornelissen, Dalsass, Daly, Debatisse, Deprez,
Elles, Escudero, Ferrer, Florenz, Forlani, Forte , Fourçans, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo,
Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg , Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein,
Herman, Hoppenstedt, Howell , Inglewood, Iodice, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. ,
Jarzembowski , Kellett-Bowman, Lacaze, Lafuente López, Lagakos, Lambrias, Langenhagen,
Langes, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lucas Pires, Lulling, McCartin,
McIntosh, Marck, Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse, Mottola, Muller,
Navarro, Newton Dunn, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Patterson, Peijs, Pierros, Pisoni
Ferruccio, Pisoni Nino, Plumb, Poettering, Prag, Price, Pronk, Prout, Quisthoudt-Rowohl,
Rawlings, Reding , Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Saridakis, Sboarina,
Schiedermeier, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stavrou,
Stevens, Stewart-Clark, Suárez González, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde
López, Verhagen, Welsh

PSE: Adam, Alexandre, Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Barón Crespo,
Barton, Barzanti , Belo, Benoit, Bofill Abeilhe, Bontempi , Bowe , Bru Purón, Buchan, Buron,
Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Catasta, Caudron, Ceci , Coates, Coimbra Martins,

Colajanni , Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval , Cot, Crampton, Cravinho, Crawley, da
Cunha Oliveira, De Piccoli , Delcroix , van den Brink, Desama, Dido', Díez de Rivera Icaza,

Duarte Cendán, Dury , Falconer, Fantuzzi , Ford, Frimat, Goedmakers, Görlach, Green, Grõner,
Happart, Harrison, Hoff, Hughes, Imbeni , Karellis, Kuhn, Lagorio, Laroni , Linkohr, Lüttge,
McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Medina
Ortega, Megahy, Metten, Mihr, Morán López, Morris , Muntingh, Napoletano, Newens,
Newman, Pagoropoulos, Papoutsis, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten,
Raftopoulos, Raggio, Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, R0nn, Rossetti ,
Roth-Behrendt, Rothe, Rothley , Roumeliotis, Sainjon , Sakellariou, Santos, Sanz Fernández,
Sapena Granell, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají, Simpson
Brian, Smith Alex , Speciale, Stamoulis, Stewart, Titley , Trivelli , Tsimas, Van Hemeldonck,
Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi , van Velzen, Vertemati , Visser, Vittinghoff, von der Vring,
White, Wilson, Woltjer, Wynn

RDE: Fitzgerald, Guermeur, Heider, Lalor, Lane, Nianias, Pompidou, Ukeiwé
V : Ernst de la Graete

(O

DR: Antony
LDR : von Alemann
NI : Schlee

PSE: Cheysson
RDE: Lataillade, Lauga

V : Bettini, Boissiere, Graefe zu Baringdorf, Onesta, Raffin, Staes, Telkämper, Verbeek

22. Relatório Sierra Bardaji A3-0070/94
Alteração 22
(+)

DR: Antony , Blot, Dillen, Gollnisch, Le Chevallier, Le Pen, Martinez, Megret, Schodruch,
Tauran

LDR : Larive
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NI : Grund, Schlee

RDE: Killilea, Lalor, Lane, Lauga, Pasty, Pompidou
-

ARC : Barrera i Costa, Bj0rnvig, Blaney, Bonde, Ewing, Posada González, Santos López,
Speroni , Vandemeulebroucke
CG: Alavanos, Dessylas, Ephremidis, Miranda da Silva, Querbes , Ribeiro
LDR: von Alemann, Amaral, André-Léonard, Calvo Ortega, Capucho, Defraigne, Delorozoy,
Galland, Garcia, Holzfuss, Kofoed, Marques Mendes , Nielsen, Pimenta, Porto, Pucci , Punset i
Casals, Ruiz-Giménez Aguilar
NI: Castellina, Domingo Segarra, Geraghty, Gonzalez Alvarez, Gutierrez Diaz, Puerta
PPE: Alber, Anastassopoulos , Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Böge, Bonetti , Borgo, Bourlanges, Braun-Moser, Carvalho Cardoso, Casini ,
Cassanmagnago Cerretti, Cassidy , Catherwood, Chabert, Chiabrando, Contu, Cooney , Coppo
Gavazzi, Cornelissen, Dalsass, Daly, Debatisse, Deprez, Elles, Escudero, Ferrer, Florenz,
Forlani, Forte, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin,
Hadjigeorgiou, Herman, Jackson Christopher M. , Jarzembowski , Kellett-Bowman, Lacaze,
Lagakos, Lambrias, Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lucas
Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, Marck, Mendez de Vigo, Moorhouse, Mottola, Müller,
Newton Dunn, Oomen-Ruijten, Pack, Patterson, Peijs, Pierros , Pisoni Ferruccio, Pisoni Nino,
Plumb, Poettering, Prag, Price, Prout, Quisthoudt-Rowohl , Rawlings, Reding , Rinsche, Robles
Piquer, Romera i Alcàzar, Saridakis, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sisó
Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stavrou, Stewart-Clark, Suárez González, Theato, Thyssen,
Tindemans, Turner, Valverde Lopez, Vanlerenberghe, Verhagen , Welsh

PSE: Adam, Alexandre, Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos , Baron Crespo,
Barton, Barzanti, Belo, Benoit, Bofill Abeilhe , Bontempi , Bowe , Bru Purón, Buchan, Buron,
Cabezón Alonso, de la Cámara Martinez, Catasta, Caudron, Ceci, Coates, Coimbra Martins ,

Colajanni, Colino Salamanca, Collins, Colom í Naval, Cot, Crampton, Cravinho, Crawley, da
Cunha Oliveira, De Piccoli , Delcroix , van den Brink, Desama, Dido ', Díez de Rivera Icaza,

Duarte Cendán, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Frimat, Goedmakers, Görlach, Green, Gröner,
Happart, Harrison, Hoff, Hughes , Imbeni , Karellis, Kuhn, Lagorio, Laroni, Lüttge, McCubbin,
Magnani Noya, Maibaum, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega,
Megahy, Metten, Mihr, Morris, Muntingh, Napoletano, Newens , Newman, Pagoropoulos ,
Papoutsis, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Raftopoulos, Raggio, Ramirez
Heredia, Randzio-Plath, Read, Rogalla, R0nn, Rossetti, Roth-Behrendt, Rothe , Roumeliotis,
Sainjon, Sakellanou, Samland, Santos, Sanz Fernández, Sapena Granell, Schlechter,
Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají, Simpson Brian, Smith Alex, Speciale, Stamoulis,
Stewart, Titley, Torres Couto, Trivelli , Tsimas, Van Hemeldonck, Vayssade, Vázquez Fouz,
Vecchi, van Velzen, Vertemati , Visser, Vittinghoff, von der Vring, White , Wilson, Woltjer,
Wynn

RDE: Fitzgerald, Guermeur, Lataillade, Ukeiwé
V: Aglietta, Bettini, Boissière, Frémion, Graefe zu Baringdorf, Lannoye, Onesta, Raffin, Staes,
Telkämper, Verbeek
(O)
DR : Kohler Klaus-Peter

PSE: Cheysson, Malone
RDE : Heider

23. Relatório Sierra Bardaji A3-0070/94
reenvio

(+)

DR: Blot, Dillen, Gollnisch, Kohler Klaus-Peter, Le Chevallier, Le Pen, Martinez, Megret,
Schodruch, Tauran
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Quarta-feira, 9 de Março de 1994
LDR : Holzfuss , Vohrer

NI: Grund, Paisley, Pinton, Schlee

PPE: Alber, Bõge, Bonetti , Bourlanges, Braun-Moser, de Bremond d'Ars , Brok, Cassidy,
Catherwood, Chabert, Chanterie, Daly , Debatisse, Estgen, Florenz, Fourçans, Funk, Günther,
Habsburg , Herman, Hoppenstedt, Howell , Inglewood, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher
M. , Jarzembowski , Kellett-Bowman, Lacaze, Langenhagen, Langes, Lenz, Lulling, McCartin,
McIntosh, Marck, Menrad, Merz, Moorhouse, Muller, Nicholson, Pack, Poettering, Price, Prout,
Quisthoudt-Rowohl , Rawlings, Reding , Rinsche, Schiedermeier, Schleicher, Sonneveld,
Spencer, Theato, Vanlerenberghe, Verhagen , Welsh
PSE: Cheysson, Kuhn, Rothley , Schlechter
RDE: Fitzgerald, Lane, Pasty
-

ARC : Barrera i Costa, Bj0rnvig, Bonde, Ewing, Posada González, Santos López, Speroni,
Vandemeulebroucke

CG : Alavanos, Dessylas, Ephremidis, Miranda da Silva, Ribeiro

LDR: von Alemann, Amaral , Andre-Léonard, Bertens, Calvo Ortega, Capucho, Cayet,
Defraigne, Galland, Garcia, Gasòliba i Böhm, Kofoed, Larive, Maher, Marques Mendes,
Nielsen , Pimenta, Porto, Pucci , Punset i Casals , Ruiz-Giménez Aguilar, de Vries, Wyjsenbeek,
NI: Castellina, Domingo Segarra, Geraghty , Gonzalez Alvarez, Gutierrez Diaz, Puerta

PPE : Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti , Beazley Peter, Borgo, Carvalho
Cardoso, Casini , Cassanmagnago Cerretti , Chiabrando, Contu, Cooney, Coppo Gavazzi ,
Cornelissen, Deprez, Escudero, Ferrer, Forte, Gaibisso, Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado,
Guidolin, Hadjigeorgiou , Iodice, Lafuente Lopez, Lagakos, Lambrias, Llorca Vilaplana, Lo
Giudice, Lucas Pires , Melchior, Mendez de Vigo, Mottola, Navarro, Newton Dunn,
Oomen-Ruijten, Patterson, Peijs, Pierros , Pisoni Ferruccio, Pisoni Nino, Robles Piquer, Romera
i Alcàzar, Saridakis , Sboarina, Seligman , Simpson Anthony M.H. , Sisó Cruellas, Stavrou,
Stevens, Stewart-Clark, Suárez González, Thyssen , Tindemans, Turner, Valverde Lopez

PSE: Adam, Alexandre, Álvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Barón Crespo,
Barton, Barzanti, Belo, Benoit, Blak, Bofill Abeilhe, Bontempi, Bowe, Bru Purón, Buchan,
Buron , Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Catasta, Caudron , Ceci , Coates, Coimbra

Martins, Colajanni , Colino Salamanca, Collins , Colom i Naval , Cot, Crampton, Cravinho,
Crawley , da Cunha Oliveira, De Piccoli , Delcroix, van den Brink, Desama, Dido ', Díez de
Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dury, Falconer, Fantuzzi , Ford, Frimat, Goedmakers, Görlach,
Green, Grõner, Happart, Harrison, Hoff, Hughes, Imbeni , Jensen, Karellis, Lagorio, Laroni ,
Linkohr, Lüttge, McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Malone, Martin David W. , McMahon,
Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Megahy , Metten, Mihr, Morris, Muntingh, Napoletano, Newens,
Newman, Pagoropoulos, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten , Raftopoulos,
Raggio, Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, R0nn, Rossetti,
Roth-Behrendt, Rothe, Roumeliotis, Sainjon, Sakellariou , Santos, Sanz Fernández, Sapena
Granell , Schmid, Schmidbauer, Schwartzenberg , Sierra Bardají, Simpson Brian, Smith Alex,
Speciale, Stamoulis, Stewart, Titley, Trivelli , Tsimas, Van Hemeldonck, Vayssade, Vázquez
Fouz, Vecchi , van Velzen, Verde i Aldeã, Vertemati , Visser, Vittinghoff, von der Vring, White,
Wilson, Woltjer, Wynn
RDE: Pompidou, Ukeiwé
V: Bettini , Boissiere, Ernst de la Graete, Frémion, Graefe zu Baringdorf, Lannoye, Onesta,
Raffin, Staes, Telkämper, Verbeek
(O)

LDR: Delorozoy
PPE: Beazley Christopher J.P. , Dalsass, Forlani , Prag
RDE : Guermeur, Heider, Killilea, Lalor, Lataillade , Musso , Nianias
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24. Relatório Sierra Bardaji A3-0070/94

Resolução
(+)

ARC : Barrera i Costa, Blaney, Ewing, Santos López, Speroni
LDR: Amaral, André-Léonard, Bertens, Calvo Ortega, Capucho, De Gucht, Galland, Garcia,
Gasòliba i Böhm, Kofoed, Larive, Maher, Marques Mendes, Nielsen, Pimenta, Porto, Pucci,
Punset i Casals, Ruiz-Giménez Aguilar, de Vries
NI: Domingo Segarra, Geraghty, Gonzalez Alvarez, Puerta
PPE: Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti , Beazley Peter, Borgo, Carvalho
Cardoso, Casini, Cassanmagnago Cerretti, Cassidy , Catherwood, Chiabrando, Contu, Cooney ,
Coppo Gavazzi , Escudero, Ferrer, Forte, Gaibisso, Gil-Robles Gil-Delgado, Guidolin,
Hadjigeorgiou, Iodice, Lagakos , Lambrias, Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lucas Pires,
McCartin, Mendez de Vigo, Mottola, Navarro, Pisoni Ferruccio, Pisoni Nino, Plumb, Prout,
Robles Piquer, Romera i Alcazar, Saridakis, Sboarina, Simpson Anthony M.H. , Sisó Cruellas,
Stavrou, Stewart-Clark, Suarez González, Tindemans, Valverde Lopez

PSE: Adam, Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Barón Crespo, Barzanti,
Belo, Bofill Abeilhe, Bontempi, Bru Purón, Buron, Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez,
Catasta, Caudron, Ceci , Coates, Coimbra Martins , Colajanni , Colmo Salamanca, Collins, Colom
i Naval, Cot, Crampton, da Cunha Oliveira, De Piccoli, Delcroix , van den Brink, Desama, Dido',
Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dury, Falconer, Fantuzzi , Ford, Green, Happart, Harrison,
Hughes, Imbeni , Lagorio, Laroni , McCubbin, Magnani Noya, Martin David W. , McMahon,
Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Megahy, Metten, Napoletano, Newens, Newman, Pery , Pollack,
Pons Grau, van Putten, Raftopoulos, Raggio, Ramirez Heredia, Read, Regge, Rossetti , Saby,
Santos, Sanz Fernandez, Sapena Granell, Schwartzenberg, Sierra Bardají, Simpson Brian, Smith
Alex, Speciale, Stamoulis, Stewart, Titley, Tongue, Torres Couto, Trivelli , Van Hemeldonck,
Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi , Verde ï Aldeã, Vertemati , White, Wilson, Woltjer
(-)

CG: Dessylas, Ephremidis, Querbes
DR: Antony, Blot, Dillen, Gollnisch, Kohler Klaus-Peter, Le Pen, Martinez, Megret, Schodruch,
Tauran

LDR: Defraigne, Holzfuss, Vohrer, Wijsenbeek, Wurth-Polfer
NI: Grund, Schlee, van der Waal

PPE : Alber, Beazley Christopher J.P. , Bõge, Bonetti, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Brok,
Chabert, Chanterie, Cornelissen, Dalsass, Daly, Debatisse, Deprez, Elles, Estgen, Florenz,
Fourçans, Funk, Günther, Habsburg , Hoppenstedt, Howell , Inglewood, Jackson Christopher M. ,
Kellett-Bowman, Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Lulling, McIntosh, Marck, Menrad,
Merz, Moorhouse, Müller, Newton Dunn, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Peijs,
Pesmazoglou, Pierros, Poettering , Prag, Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rawlings, Reding,
Rinsche, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sonneveld, Spencer, Theato, Thyssen, Turner,
Vanlerenberghe, Welsh
PSE: Barton, Benoit, Buchan, Cheysson, Fayot, Goedmakers, Görlach, Gröner, Hoff, Jensen,
Karellis, Kuhn, Linkohr, Liittge, Maibaum, Malone , Mihr, Morris , Peter, Piecyk, Randzio-Plath,
Rogalla, R0nn, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Salisch, Schlechter, Schmid,
Schmidbauer, Vittinghoff, von der Vring
RDE: Chesa, Guermeur, Heider, Killilea, Lalor, Lane, Lataillade, Lauga, de la Malène , Musso,
Nianias, Pasty , Pompidou, Ukeiwé
V: Aglietta, Boissière, Ernst de la Graete, Frémion, Graefe zu Baringdorf, Lannoye, Onesta,
Roth, Staes, Telkämper, Verbeek
(O)
CG: Alavanos, Miranda da Silva, Ribeiro

LDR: von Alemann, Delorozoy
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PPE : Melchior, Patterson

PSE : Blak, van Velzen, Visser, Wynn
V: Bettini , Breyer

25. Relatório Florenz A3-0128/94

Alteração 51
(+)

ARC : Bj0rnvig, Bonde, Ewing

NI: Geraghty, Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz
PPE : Estgen
PSE: Alvarez de Paz, Duarte Cendán, Frimat, R0nn
RDE : Killilea

V : Bettini , Boissiere, Breyer, van Dijk, Ernst de la Graete, Iversen, Langer, Lannoye, Onesta,
Raffin, Roth, Staes , Verbeek

-

DR: Antony, Blot, Dillen, Gollnisch, Martinez, Schodruch, Tauran

LDR: von Alemann, Bertens, Calvo Ortega, Capucho, Cayet, Coelho, De Clercq, Defraigne,
Delorozoy , Galland, Gasòliba i Böhm, Holzfuss, Marques Mendes, Nielsen, Partsch, Porto,
Pucci , Punset i Casals, Verwaerde, Vohrer, de Vries, Wijsenbeek
NI: Christiansen, Grund, van der Waal

PPE: Alber, Areitio Toledo, Anas Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. , Beazley Peter,
Bethell, Beumer, Bõge, Bonetti, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d'Ars, Brok, Carvalho
Cardoso, Cassidy, Catherwood, Chabert, Christensen Frode N0r, Coppo Gavazzi , Cornelissen,
Cushnahan, Dalsass, Daly, Debatisse, Deprez, Escudero, Ferrer, Florenz, Forte, Fourçans,
Friedrich, Gaibisso, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg, Haller von
Hallerstein, Herman, Hoppenstedt, Howell, Inglewood, Jackson Christopher M. , Janssen van
Raay, Jepsen , Lacaze, Lagakos, Lambrias , Langes, Lenz, Lo Giudice, Lulling, McIntosh,
Malangré, Marck, Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Muller, Newton Dunn, Nicholson,
Oostlander, Patterson, Peijs, Pesmazoglou , Pierros, Pisoni Nino, Plumb, Poettering, Prag, Price,
Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rawlings, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar,
Rovsing, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer,
Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Turner, Valverde Lopez, Vanlerenberghe, Verhagen,
Welsh

PSE: Adam, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barton, Belo, Bird, Blak, Bofill Abeilhe,
Bontempi , Bowe, Bru Purón, Buron, Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Caudron, Ceci,
Cheysson, Cingari, Coates, Coimbra Martins, Collins, Colom i Naval , Cot, Crampton, Crawley,
Delcroix, van den Brink, Desama, Díez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Elliott, Falconer,
Fayot, Ford, Garcia Arias, Goedmakers, Görlach, Green, Grõner, Hãnsch, Happart, Harrison,
Hughes, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jensen, Junker, Karellis, Kuhn, Linkohr, Lomas, Lüttge,
McCubbin, Maibaum, Marinho, Martin David W. , Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Megahy,
Metten, Mihr, Miranda de Lage, Morán Lopez, Morris, Muntingh, Newens, Newman, Oddy,
Onur, Pagoropoulos, Papoutsis, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Porrazzini, van Putten,
Raggio, Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, Rosmini, Roth-Behrendt,
Rothe, Rothley, Roumeliotis, Sainjon, Samland, Santos, Sanz Fernández, Sapena Granell,
Schinzel, Schmid, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají, Simons, Simpson Brian, Smith
Alex, Stewart, Titley , Tongue, Tsimas, Outrive, Vayssade, Vázquez Fouz, Verde i Aldea,
Vertemati , Visser, Vittinghoff, von der Vring, Wettig, White, Woltjer, Wynn
RDE: Chesa, Fitzgerald, Guermeur, Heider, Lalor, Lane, Lataillade, Lauga, Musso, Pasty ,
Pompidou
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(O)

CG : Dessylas, Miranda da Silva
DR : Köhler Klaus-Peter

PPE: Langenhagen, McCartin

26. Relatório Florenz A3-01 28/94

Alteração 52
(+)

NI : Geraghty, Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz
PSE : Duarte Cendán , Muntingh, Rogalla

V: Bettini , Boissière, Breyer, van Dijk, Ernst de la Graete, Iversen, Langer, Lannoye, Onesta,
Raffin, Staes, Verbeek

-

LDR: von Alemann, André-Léonard, Calvo Ortega, Capucho, Cayet, Coelho, De Clercq ,
Defraigne, Delorozoy, Galland, Gasòliba i Böhm, Holzfuss, Kofoed, Maher, Marques Mendes,
Nielsen, Partsch, Porto, Pucci , Punset i Casals, Vohrer, de Vries, Wijsenbeek
NI : Grund, Pinton , van der Waal

PPE : Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Anas Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bethell, Beumer, Bõge, Bonetti , Brand Hans-Jürgen, de Bremond d'Ars, Brok,
Carvalho Cardoso, Cassidy, Catherwood, Chabert, Cooney , Coppo Gavazzi , Cornelissen,
Cushnahan, Dalsass , Daly, Debatisse, Deprez, Estgen, Ferrer, Forte, Fourçans, Friedrich, Funk,
Gaibisso, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von
Hallerstein, Herman, Hoppenstedt, Howell, Inglewood, Jackson Caroline F. , Janssen van Raay,
Jepsen, Lacaze, Lagakos, Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Lo Giudice, McCartin,
McIntosh, Malangré, Marck, Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse, Muller,
Newton Dunn, Nicholson, Oostlander, Patterson, Peijs, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Nino,
Plumb, Poettering , Prag, Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rawlings, Reding, Rinsche, Robles
Piquer, Romera i Alcàzar, Rovsing, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Simpson Anthony M.H. ,
Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stavrou, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen,
Tindemans, Turner, Valverde Lopez, Vanlerenberghe, Verhagen, Welsh, von Wogau
PSE: Alvarez de Paz, Apolinário, Avgerinos , Balfe, Barón Crespo, Barton , Belo, Bird, Blak,
Bofill Abeilhe, Bontempi , Bowe, Bru Purón, Buron, Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez,
Caudron, Ceci , Cheysson, Cingari , Coates, Coimbra Martins, Collins, Colom i Naval , Crampton,
Crawley, Delcroix, van den Brink, Desama, Díez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Elliott,
Fantuzzi, Fayot, Ford, Frimat, Garcia Arias, Goedmakers, Görlach, Green, Grõner, Hànsch,
Happart, Harrison, Hughes, Imbeni , Jensen, Junker, Karellis, Köhler Heinz Fritz, Kuhn, Linkohr,
Lüttge, McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Martin David W. , Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega,
Megahy, Metten, Mihr, Miranda de Lage, Morán Lopez, Morris, Newens, Oddy , Onur,
Pagoropoulos, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Porrazzini , van Putten, Raftopoulos, Raggio,
Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read, R0nn, Rosmini, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley ,
Roumeliotis, Sainjon, Sakellariou, Samland, Santos , Sanz Fernández, Sapena Granell, Schinzel,
Schmid, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají, Simpson Brian, Speciale, Stamoulis,
Stewart, Titley, Tsimas , Outrive, Vayssade, Vázquez Fouz, van Velzen, Verde i Aldeã,
Vertemati, Visser, Vittinghoff, von der Vring, Wettig, White, Woltjer, Wynn
RDE : Chesa, Heider, Killilea, Lalor, Lataillade, Lauga, Musso, Pasty
(O)

ARC : Ewing
CG: Dessylas
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DR: Blot, Dillen, Gollnisch, Kohler Klaus-Peter, Martinez, Schodruch

RDE: Fitzgerald

27. Relatório Florenz A3- 01 28/94

Alteração 42
(+)

ARC : Canavarro, Ewing, Piermont, Santos López
DR: Blot, Dillen, Kohler Klaus-Peter, Schodruch

NI: Geraghty , Gonzalez Alvarez, Grund, Gutiérrez Diaz, Schlee

PSE : Alvarez de Paz, Apolinário, Avgerinos, Balfe , Barón Crespo, Belo, Bird, Blak, Bofill
Abeilhe, Bontempi, Bru Purón , Buron, Cabezón Alonso, Catasta, Caudron, Ceci , Cheysson,
Cingari , Coates, Coimbra Martins, Collins, Colom i Naval, Cot, Crampton , Crawley, Delcroix,
van den Brink, Desama, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dury , Dührkop Dührkop, Elliott,
Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford, Frimat, Garcia Arias, Goedmakers, Görlach, Green, Grõner,
Hánsch, Happart, Harrison, Imbeni , Jensen, Junker, Karellis, Köhler Heinz Fritz, Kuhn , Lomas,
McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Martin David W. , Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega,
Megahy, Metten, Mihr, Miranda de Lage, Morán Lopez, Morris, Muntingh, Newens , Newman,

Oddy, Onur, Pagoropoulos, Papoutsis, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Porrazzini, van Putten,
Raftopoulos , Raggio, Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, R0nn, Rosmini,
Roth-Behrendt, Rothe, Rothley , Roumeliotis, Sainjon, Sakellariou, Samland, Santos, Sanz
Fernández, Sapena Granell , Schinzel , Schlechter, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají,
Simons, Simpson Brian, Smith Alex , Speciale, Stamoulis , Stewart, Titley , Tongue, Tsimas,
Outrive, Vayssade, Vázquez Fouz, van Velzen, Verde i Aldeã, Vertemati , Vittinghoff, von der
Vring , Wettig, White, Woltjer
V: Bettini, Boissière, Breyer, van Dijk, Iversen, Lannoye, Onesta, Raffin, Staes , Verbeek

LDR: André-Léonard, Bertens , Calvo Ortega, Capucho, Cayet, Coelho, De Clercq , Defraigne,
Delorozoy , Galland, Gasòliba i Böhm, Holzfuss, Kofoed, Maher, Marques Mendes, Nielsen ,
Partsch, Pimenta, Porto, Pucci , Punset i Casals, Vohrer, Wijsenbeek
NI : van der Waal

PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. ,
Bethell, Beumer, Bõge, Bonetti , Brand Hans-Jürgen, de Bremond d'Ars, Brok, Carvalho
Cardoso, Cassidy, Catherwood, Christensen Frode N0r, Cooney, Coppo Gavazzi , Cornelissen,
Cushnahan, Dalsass , Daly, Debatisse , Deprez, Estgen, Ferrer, Forte, Fourçans, Friedrich, Funk,
Gaibisso, Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou,
Hallèr von Hallerstein, Herman, Hoppenstedt, Howell , Inglewood, Jackson Caroline F. , Jackson
Christopher M. , Janssen van Raay , Jepsen, Lacaze , Lagakos, Lambrias, Langenhagen, Langes ,
Lemmer, Lenz, Lo Giudice, Lulling, McCartin , McIntosh, Malangré , Marck, Melchior, Mendez
de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse, Newton Dunn, Nicholson , Oostlander, Patterson,
Pesmazoglou , Pierros, Pisoni Nino, Plumb, Poettering , Prag, Price , Pronk, Quisthoudt-Rowohl ,
Rawlings, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Rovsing, Sarlis, Schiedermeier,
Schleicher, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stavrou,
Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde Lopez, Verhagen,
Welsh, von Wogau
PSE: Wynn

RDE: Chesa, Fitzgerald, Heider, Killilea, Lalor, Lataillade , Lauga, de la Malène, Musso,
Nianias, Pasty
(O)

CG: Miranda da Silva, Querbes

NI: Ceyrac, Schönhuber
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28. Relatório Florenz A3-0128/94

Alteração 43
(+)

ARC : Bj0rnvig, Bonde, Canavarro, Piermont, Santos López
CG : Ephremidis
NI : Geraghty, Gonzalez Alvarez, Grund, Gutierrez Diaz, Schlee
PSE : Alvarez de Paz, Apolinário, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barton, Belo, Bird, Blak,
Bofill Abeilhe, Bontempi , Bowe, Bru Purón, Buron, Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez,
Catasta, Caudron, Ceci , Cheysson, Cingari , Coates, Coimbra Martins , Collins, Colom i Naval ,
Cot, Crampton, da Cunha Oliveira, Delcroix, van den Brink, Desama, Díez de Rivera Icaza,
Duarte Cendán, Dury , Elliott, Falconer, Fayot, Ford, Frimat, Garcia Anas, Goedmakers,
Görlach, Green, Gröner, Hánsch, Happart, Harrison, Hughes , Imbeni , Izquierdo Rojo, Jensen,
Junker, Karellis, Kohler Heinz Fritz, Kuhn , Linkohr, Lüttge , McCubbin, Magnani Noya,
Maibaum, Martin David W. , Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Megahy, Metten, Mihr, Miranda de
Lage, Morán López, Morris, Muntingh, Newens, Newman, Oddy, Onur, Pagoropoulos,

Papoutsis , Piecyk, Pollack, Pons Grau, Porrazzini , van Putten, Raftopoulos, Raggio, Ramirez
Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, R0nn , Rosmini , Roth-Behrendt, Rothe, Rothley,
Roumeliotis, Sainjon, Sakellariou, Samland, Santos, Sanz Fernández, Sapena Granell , Schinzel,
Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schwarzenberg, Sierra Bardají, Simons , Simpson Brian,
Speciale, Stewart, Titley, Tongue , Tsimas, Outrive, Vazquez Fouz, van Velzen, Visser,
Vittinghoff, von der Vring, Wettig, White, Wilson, Woltjer, Wynn
V: Bettini, Boissière, van Dijk, Ernst de la Graete, Iversen, Langer, Lannoye , Onesta, Raffin,
Staes, Verbeek
-

LDR: von Alemann, Andre-Léonard, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Coelho, De Clercq,
Defraigne, Delorozoy , Galland, Gasòliba i Böhm, Holzfuss, Kofoed, Maher, Marques Mendes,
Nielsen, Partsch, Porto, Pucci , Punset i Casals, Verwaerde, Vohrer, de Vries, Wijsenbeek
NI: van der Waal

PPE : Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bethell , Beumer, Böge, Bonetti , Brand Hans-Jürgen, de Bremond d ' Ars, Brok,
Carvalho Cardoso, Cassidy, Catherwood, Christensen Frode N0r, Contu, Cooney , Coppo
Gavazzi, Cornelissen, Cushnahan , Dalsass , Daly, Debatisse, Deprez, Estgen, Ferrer, Forte,
Fourçans, Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Günther, Guidolin , Habsburg,
Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman, Hoppenstedt, Howell , Inglewood, Jackson
Caroline F. , Jackson Christopher M. , Janssen van Raay, Jepsen, Lacaze, Lafuente López,
Lagakos, Lambrias, Langenhagen, Lemmer, Lenz, Lo Giudice, Lulling, McCartin, McIntosh,
McMillan-Scott, Malangré , Marck, Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse,
Newton Dunn, Nicholson, Oostlander, Patterson, Peijs, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Nino,
Plumb, Poettering , Prag, Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rawlings, Reding, Rinsche, Robles
Piquer, Romera i Alcàzar, Rovsing, Sarlis , Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Simpson
Anthony M.H. , Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stavrou , Stevens , Stewart-Clark, Theato,
Thyssen, Turner, Valverde Lopez, Vanlerenberghe , Verhagen, Welsh, von Wogau
PSE: Duhrkop Dührkop, Vayssade
RDE: Andrews, Chesa, Fitzgerald, Heider, Killilea, Lalor, Lataillade, Lauga, Musso, Nianias ,
Pasty
(O)

CG : Dessylas, Miranda da Silva, Querbes
DR : Blot, Dillen , Gollnisch , Kohler Klaus-Peter, Schodruch
PSE : Vertemati
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Alteração 44
'(+)
CG : Miranda da Silva

NI : Geraghty , Grund, Schlee

PSE: Alvarez de Paz, Apolinário, Avgerinos, Balfe, Baron Crespo, Barton, Belo, Bird, Blak,
Bofill Abeilhe, Bontempi , Bowe, Bru Purón, Buron, Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez,
Catasta, Caudron, Ceci , Cheysson, Cingari, Coates, Coimbra Martins , Collins, Colom i Naval,
Cot, Crampton , Crawley, da Cunha Oliveira, Delcroix , van den Brink, Desama, Díez de Rivera
Icaza, Duarte Cendán, Dury , Dührkop Dührkop, Elliott, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford, Frimat,
Garcia Arias, Goedmakers, Görlach, Green, Grõner, Hánsch, Happart, Harrison, Hughes,
Imbeni , Izquierdo Rojo, Jensen, Junker, Karellis , Köhler Heinz Fritz, Kuhn, Linkohr, Lomas,
Lüttge, McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Martin David W. , Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega,
Megahy, Metten, Mihr, Miranda de Lage, Morán Lopez, Morris, Muntingh, Newens, Newman,
Oddy , Onur, Pagoropoulos , Papoutsis , Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Porrazzini , van Putten,
Raftopoulos, Raggio, Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, R0nn, Rosmini,
Roth-Behrendt, Rothe, Rothley , Roumeliotis, Sainjon , Sakellariou, Samland, Santos, Sanz
Fernández, Sapena Granell, Schinzel, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra
Bardají, Simons, Simpson Brian, Smith Alex , Speciale, Stamoulis, Stewart, Titley, Tongue,
Tsimas, Outrive , Vayssade, Vázquez Fouz, van Velzen, Vertemati , Visser, Vittinghoff, von der
Vring, Wettig, White, Wilson , Woltjer, Wynn

V : Bettini , Boissiere, Breyer, van Dijk, Ernst de la Graete, Langer, Lannoye, Onesta, Raffin,
Roth , Staes , Verbeek

(-)

LDR: von Alemann, Andre-Leonard, Bertens, Calvo Ortega, Capucho, Cayet, Coelho, De
Clercq, Defraigne, Delorozoy , Galland, Gasòliba i Böhm, Holzfuss, Kofoed, Maher, Marques
Mendes, Nielsen, Partsch, Porto, Pucci , Punset i Casals, Verwaerde, Vohrer, de Vries ,

Wijsenbeek
NI : Pinton , van der Waal

PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Anas Cañete, Banotti, Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bethell , Beumer, Bõge, Bonetti, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d'Ars, Brok,
Carvalho Cardoso, Cassidy, Catherwood, Christensen Frode N0r, Contu, Cooney, Coppo
Gavazzi , Cornelissen , Cushnahan, Dalsass, Daly, Debatisse, Deprez, Estgen, Ferrer, Forte,
Fourçans, Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther,
Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman, Hoppenstedt, Howell,
Inglewood, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. , Janssen van Raay, Jepsen, Lacaze,
Lafuente Lopez, Lagakos, Lambrias, Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Lo Giudice,
Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Malangré, Marck, Melchior, Mendez de Vigo,
Menrad, Merz, Moorhouse, Muller, Newton Dunn, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander,
Patterson, Peijs, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Nino, Plumb, Poettering, Prag, Price, Pronk,
Quisthoudt-Rowohl, Rawlings, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Rovsing,
Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sisó Cruellas, Sonneveld,
Spencer, Stavrou, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde
Lopez, Vanlerenberghe, Verhagen, Welsh, von Wogau
RDE: Andrews, Chesa, Fitzgerald, Heider, Killilea, Lalor, Lataillade , Lauga, de la Malène,
Musso, Nianias, Pasty
(O)

ARC : Bj0rnvig, Bonde, Canavarro, Ewing, Santos Lopez, Vandemeulebroucke
CG : Querbes
DR : Blot, Dillen , Gollnisch, Kohler Klaus-Peter, Schodruch

NI: Ceyrac, Schönhuber
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Supressão
(+)

ARC : Bjørnvig, Bonde, Moretti, Piermont, Sandbæk
DR : Blot

NI: Geraghty, Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz
PSE : Marinho, van Velzen, Woltjer

V: Bettini, Boissière, Breyer, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete, Iversen, Langer,
Lannoye, Melandri, Onesta, Raffin, Roth, Staes, Verbeek
(-)

CG: Ainardi, Elmalan, Querbes

LDR: von Alemann, André-Léonard, Bertens, Calvo Ortega, Capucho, Cayet, Coelho, De

Clercq, Defraigne, Delorozoy, Galland, Gasòliba i Böhm, Holzfuss, Kofoed, Marques Mendes,
Nielsen, Partsch, Pimenta, Porto, Pucci, Verwaerde, Vohrer, de Vries
NI: van der Waal

PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bethell, Beumer, Böge, Bonetti , Brand Hans-Jürgen, de Bremond d' Ars, Brok,
Carvalho Cardoso, Casini, Cassidy, Catherwood, Chabert, Chiabrando, Christensen Frode N0r,
Contu, Cooney, Coppo Gavazzi, Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Daly, Debatisse, Deprez,
Escudero, Estgen, Ferrer, Florenz, Forte, Fourçans, Friedrich, Funk, Gaibisso, García Amigo,
Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein , Herman,
Hoppenstedt, Howell, Inglewood, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. , Janssen van
Raay, Kellett-Bowman, Lacaze, Lafuente Lopez, Lagakos, Lambrias, Langenhagen, Langes,
Lemmer, Lenz, Lo Giudice, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott,
Malangré, Marck, Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse, Müller, Newton
Dunn, Nicholson, Oostlander, Patterson, Peijs, Pierros, Pisoni Ferruccio, Plumb, Poettering,
Prag, Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rawlings, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Romera i
Alcàzar, Rovsing, Sarlis, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sonneveld, Spencer,
Stavrou, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde Lopez,
Vanlerenberghe, Verhagen, Welsh, von Wogau

PSE: Alvarez de Paz, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barton, Belo, Bird, Blak,
Bofill Abeilhe, Bontempi, Bowe, Bru Purón, Buron, Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez,
Catasta, Caudron, Cingari, Coates, Coimbra Martins, Collins, Colom i Naval, Cot, Crampton,
Crawley, da Cunha Oliveira, Delcroix , van den Brink, Desama, Díez de Rivera Icaza, Duarte
Cendán, Dury, Dührkop Dührkop, Elliott, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Frimat, Garcia Arias,
Goedmakers, Görlach, Green, Gröner, Hänsch, Happart, Harrison, Hughes, Imbeni, Izquierdo
Rojo, Jensen, Junker, Karellis, Köhler Heinz Fritz, Kuhn, Laroni , Linkohr, Lomas, Lüttge,
McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi, Medina
Ortega, Megahy, Metten, Mihr, Miranda de Lage, Morán Lopez, Morris, Muntingh, Newens,
Newman, Oddy, Onur, Pagoropoulos, Papoutsis , Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten,
Raftopoulos, Raggio, Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, R0nn, Rosmini , Roth-Behrendt,
Rothe, Rothley, Roumeliotis, Sainjon, Sakellariou, Samland, Santos , Sanz Fernández, Sapena
Granell, Schinzel, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají, Simons,
Simpson Brian, Smith Alex, Speciale , Stamoulis, Stewart, Titley , Tomlinson, Tongue, Trivelli ,
Tsimas, Outrive, Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi , Verde í Aldeã, Vertemati , Visser,
Vittinghoff, von der Vring, Wettig, White, Wilson, Wynn
RDE: Andrews, Chesa, Fitzgerald, Heider, Lalor, Lane, Lataillade, Lauga, de la Malène, Musso,
Nianias, Pasty
(O)

CG: Dessylas
DR: Dillen , Kohler Klaus-Peter, Schodruch

NI: Ceyrac, Schlee, Schönhuber
PPE : Simpson Anthony M.H.
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Alteração 4
(+)

ARC : Bjørnvig, Bonde, Canavarro, Ewing, Moretti , Piermont, Sandbæk, Santos Lopez,
VVandemeulebroucke

CG : Ainardi , Dessylas, Elmalan, Ephremidis, Miranda da Silva, Querbes , Ribeiro

LDR: von Alemann, Andre-Leonard, Bertens , Calvo Ortega, Capucho, Cayet, Coelho, De
Clercq, Defraigne, Delorozoy, Galland, Gasòliba i Böhm, Maher, Marques Mendes, Nielsen,
Partsch, Pimenta, Porto, Pucci , Vohrer, de Vries
NI : Gonzalez Alvarez, Grand, Gutierrez Diaz, Schlee

PPE: Janssen van Raay

PSE: Alvarez de Paz, Avgerinos , Balfe, Barón Crespo, Barton, Belo, Bird, Blak, Bontempi,
Bowe, Buron, Catasta, Caudron , Ceci , Cingari, Coates , Collins, Cot, Crampton, Crawley, da
Cunha Oliveira, Delcroix, van den Brink, Desama, Dury , Elliott, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford,
Frimat, Goedmakers, Green, Gröner, Hänsch, Harrison, Hughes, Imbeni , Jensen, Junker,
Karellis , Köhler Heinz Fritz, Kuhn , Laroni , Linkohr, Lomas, Lüttge, McCubbin, Magnani Noya,
Maibaum, Marinho, Martin David W. , McMahon , Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Megahy,
Metten, Mihr, Morán Lopez, Morris, Muntingh, Newens , Newman, Oddy, Onur, Pagoropoulos,
Papoutsis, Peter, Peters, Piecyk, Pollack, Pons Grau , van Putten, Raftopoulos, Raggio,
Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, R0nn , Rosmini, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley,
Roumeliotis, Sainjon, Sakellariou , Samland, Sanz Fernández, Sapena Granell, Schinzel,
Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají, Simons, Simpson Brian,
Smith Alex , Speciale, Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue, Trivelli, Tsimas , Outrive,
Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi , van Velzen, Verde i Aldeã, Vertemati , Visser, Vittinghoff,
von der Vring, Wettig , White, Wilson , Woltjer, Wynn
V : Bettini , Boissiere, van Dijk, Ernst de la Graete, Iversen, Langer, Lannoye, Raffin, Staes
-

LDR : Kofoed , Verwaerde

NI: Geraghty, van der Waal

PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bethell , Beumer, Bõge, Bonetti , Brand Hans-Jürgen, de Bremond d'Ars, Brok,

Carvalho Cardoso, Casini, Cassidy, Catherwood, Chabert, Chiabrando, Christensen Frode N0r,

Contu, Cooney, Coppo Gavazzi , Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Daly , Debatisse, Deprez,
Escudero, Estgen, Ferrer, Florenz, Forte , Fourçans, Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo,
Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman,
Hoppenstedt, Howell , Inglewood, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. ,
Kellett-Bowman, Lacaze, Lafuente López, Lagakos, Lambrias, Langenhagen, Langes, Lemmer,
Lenz, Lo Giudice, Lucas Pires, Lulling , McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Malangré,
Marck, Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse, Muller, Newton Dunn,
Nicholson, Oostlander, Patterson, Peijs, Pierros , Pisoni Ferruccio, Plumb, Poettering, Prag ,
Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rawlings, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar,
Rovsing, Sarlis , Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sonneveld, Spencer, Stavrou,
Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans , Turner, Valverde López, Vanlerenberghe,
Verhagen, Welsh, von Wogau
PSE : Arbeloa Mura, Bofill Abeilhe, Bru Purón, Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez,

Coimbra Martins, Colom i Naval, Diez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop,
García Arias, Görlach, Happart, Izquierdo Rojo, Miranda de Lage

RDE: Andrews, Chesa, Fitzgerald, Heider, Lalor, Lane, Lataillade, Lauga, de la Malène, Musso,
Nianias, Pasty
(O)
DR : Blot, Dillen , Köhler Klaus-Peter, Schodruch

NI: Ceyrac, Schönhuber
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32. Relatório Ca. Jackson A3-0090/94

Supressão 17
(+)

ARC : Bjørnvig, Bonde, Ewing, Moretti , Sandbæk

CG: Dessylas
LDR : Pucci

PPE : Garcia Amigo, Luster

V : Bettini , Boissière, Breyer, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete, Iversen, Langer,
Lannoye, Melandri, Onesta, Raffin, Roth, Staes
-

CG : Querbes
DR: Schodruch

LDR: von Alemann, André-Léonard, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Coelho, De Clercq,
Defraigne, Delorozoy , Galland, Gasòliba i Böhm, Holzfuss, Kofoed, Maher, Marques Mendes,
Nielsen, Partsch, Porto, Ruiz-Giménez Aguilar, Verwaerde, Vohrer, de Vries, Wijsenbeek
NI : van der Waal

PPE : Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Anas Cañete, Banotti, Beazley Chistopher J.P. ,
Beazley Peter, Bethell, Beumer, Böge, Bonetti , Brand Hans-Jürgen, de Bremond d ' Ars, Brok,
Carvalho Cardoso, Casini, Cassidy , Catherwood, Chabert, Chiabrando, Christensen Frode N0r,
Contu, Cooney , Coppo Gavazzi , Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Daly, Debatisse, Deprez,
Elles, Escudero, Estgen, Ferrer, Fourçans, Friedrich, Funk, Gaibisso, Gil-Robles Gil-Delgado,
Günther, Guidolin, Habsburg , Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman, Hoppenstedt,
Howell, Inglewood, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. , Kellett-Bowman, Lacaze,
Lafuente López, Lagakos, Lambrias, Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Lo Giudice, Lucas
Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Malangré , Marck, Melchior, Mendez de
Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse, Müller, Newton Dunn, Nicholson , Patterson, Peijs, Pierros ,
Pisoni Ferruccio, Plumb, Poettering, Prag, Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rawlings, Reding,
Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Sarlis , Sboarina, Schiedermeier, Schleicher,
Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sonneveld, Spencer, Stavrou, Stewart-Clark, Theato,
Thyssen, Tindemans , Turner, Valverde Lopez, Vanlerenberghe, Verhagen, Welsh, von Wogau
PSE: Alvarez de Paz, Apolinário, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barton , Belo, Bird, Blak,
Bofill Abeilhe, Bontempi , Bowe, Bru Purón, Buron , Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez,
Catasta, Caudron, Ceci , Cingari , Coates , Coimbra Martins, Colino Salamanca, Collins, Colom i
Naval, Cot, Crampton, Crawley, da Cunha Oliveira, Delcroix , van den Brink, Desama, Díez de
Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Elliott, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford,
Frimat, Garcia Anas , Goedmakers, Görlach, Green, Gröner, Hänsch, Happart, Harrison,
Hughes, Imbeni, Izquierdo Rojo, Karellis, Kohler Heinz Fritz, Kuhn, Laroni , Linkohr, Lomas,
Lüttge, McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Martin David W. , McMahon , Mebrak-Zaïdi ,
Medina Ortega, Megahy, Metten, Mihr, Miranda de Lage , Morán López, Morris , Muntingh,
Newens, Newman, Oddy, Onur, Pagoropoulos, Papoutsis, Peter, Peters, Piecyk, Pollack, Pons
Grau, van Putten, Raftopoulos , Raggio, Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, R0nn, Rosmini ,
Roth-Behrendt, Rothe, Rothley , Roumeliotis, Sainjon, Sakellariou , Samland, Santos, Sanz
Fernández, Sapena Granell , Schinzel, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra
Bardají, Simons, Simpson Brian, Smith Alex, Speciale, Stamoulis, Stewart, Titley , Tomlinson,
Tongue, Trivelli , Tsimas, Outrive, Vayssade, Vazquez Fouz, Vecchi , van Velzen, Verde ï Aldeã,
Vertemati , Visser, Vittinghoff, von der Vring, Wettig, White, Wilson, Woltjer, Wynn

RDE: Chesa, Fitzgerald, Heider, Lalor, Lane, Lauga, de la Malène , Musso, Nianias, Pasty
(O)
DR: Dillen, Kohler Klaus-Peter

NI: Ceyrac, Geraghty, Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz, Schönhuber
PSE : Jensen
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Supressão 18
(+)

ARC : Bonde, Canavarro, Ewing, Moretti , Santos Lopez, Vandemeulebroucke
LDR: Pucci
NI : Grund

PSE : Vecchi , Wettig
V : Bettini , Boissière, Breyer, van Dijk, Ernst de la Graete, Iversen, Langer, Lannoye, Melandri,
Onesta, Raffin, Staes
Staes
-

DR : Schodruch

LDR: von Alemann, Andre-Leonard, Bertens , Calvo Ortega, Capucho, Cayet, Coelho, De
Clercq, Defraigne, Delorozoy, Galland, Gasòliba i Böhm, Holzfuss , Maher, Marques Mendes,
Nielsen, Partsch, Pimenta, Porto, Ruiz-Giménez Aguilar, Verwaerde, de Vries, Wijsenbeek
NI: Christiansen , van der Waal

PPE: Alber, Anastassopoulos , Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bethell , Beumer, Bõge, Bonetti , Brand Hans-Jürgen, de Bremond d'Ars ,
Carvalho Cardoso, Casini , Cassidy , Catherwood, Chabert, Chiabrando, Christensen Frode N0r,
Contu, Cooney, Cornelissen, Cushnahan , Dalsass, Daly, Debatisse, Deprez, Elles, Escudero,
Estgen, Ferrer, Florenz, Forte, Fourçans, Funk, Gaibisso, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther,
Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou , Herman , Hoppenstedt, Inglewood, Jackson Caroline F. ,
Jackson Christopher M. , Janssen van Raay , Kellett-Bowman, Lacaze, Lafuente Lopez, Lagakos,
Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Lo Giudice, Lucas Pires, Lulling, Luster, McCartin ,
McIntosh, McMillan-Scott, Malangré , Marck, Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Merz,
Moorhouse, Newton Dunn, Nicholson, Oostlander, Patterson, Peijs, Pierros, Pisoni Ferruccio,
Plumb, Poettering, Prag, Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rawlings , Reding, Rinsche, Robles
Piquer, Romera i Alcàzar, Rovsing, Sarlis, Sboarina, Schiedermeier, Simpson Anthony M.H. ,
Sonneveld, Spencer, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Turner, Valverde Lopez,
Vanlerenberghe, Verhagen, Welsh, von Wogau
PSE : Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru , Avgerinos, Baron Crespo, Belo, Bird, Blak,
Buron, Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Caudron, Cingari , Coimbra Martins, Colino
Salamanca, Collins, Colom i Naval, Cot, Crampton , Crawley, da Cunha Oliveira, Delcroix , van
den Brink, Desama, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán , Dührkop Dührkop, Elliott, Falconer,
Frimat, Garcia Arias, Goedmakers , Görlach, Green, Grõner, Hánsch, Happart, Harrison,
Hughes, Imbeni , Izquierdo Rojo, Karellis, Kuhn , Laroni , Linkohr, Lüttge, McCubbin, Magnani
Noya, Maibaum, McMahon, Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Megahy, Metten , Mihr, Miranda de
Lage, Morris , Muntingh, Newens , Newman , Oddy, Onur, Pagoropoulos, Papoutsis , Pollack,
Pons Grau, van Putten , Raftopoulos, Raggio, Read, Regge , Rogalla, R0nn, Rosmini ,
Roth-Behrendt, Rothley , Roumeliotis, Sainjon , Sakellariou, Samland, Santos, Sanz Fernández,
Schinzel, Schlechter, Schmidbauer, Sierra Bardají, Simons, Simpson Brian, Smith Alex,
Stamoulis, Stewart, Trivelli , Tsimas, Outrive , Vayssade, Vázquez Fouz, van Velzen, Visser,
Vittinghoff, von der Vring, White, Wilson , Woltjer, Wynn
RDE: Chesa, Heider, Lane, Lataillade, Lauga, Musso, Pasty
(O)

CG : Dessylas
DR : Dillen , Kohler Klaus-Peter

NI : Ceyrac , Geraghty , Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz, Schönhuber
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Quarta-feira, 9 de Março de 1994
34. Relatório Ca. Jackson A3-0090/94

Alteração 7
(+)

ARC : Bjørnvig, Bonde, Canavarro, Moretti , Sandbæk
CG: Querbes

LDR: von Alemann, Andre-Leonard, Calvo Ortega, Cayet, Coelho, De Clercq , Defraigne,
Galland, Gasòliba i Bohm, Holzfuss , Maher, Marques Mendes, Nielsen, Partsch, Pimenta, Porto,
Pucci , Ruiz-Giménez Aguilar, Wijsenbeek
NI: Christiansen, Geraghty , Gonzalez Alvarez, Grund, Gutierrez Diaz, Schlee
PSE: Avgerinos, Belo, Bird, Blak, Bontempi , Bowe, Caudron, Ceci, Cingari, Coates, Coimbra
Martins, Colino Salamanca, Collins, Crampton, Crawley , da Cunha Oliveira, Dury, Elliott,
Falconer, Fayot, Ford, Frimat, Goedmakers , Görlach, Green, Gröner, Hänsch, Harrison, Hughes,
Imbeni , Jensen, Kohler Heinz Fritz, Kuhn, Linkohr, Lomas, Liittge, McCubbin, Magnani Noya,
Maibaum, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi, Megahy, Metten, Mihr, Morris,
Muntingh, Newens, Newman, Onur, Pagoropoulos, Peter, Peters, Piecyk, Pollack, van Putten,
Raftopoulos, Raggio, Read, Regge, Rogalla, R0nn, Rosmini , Roth-Behrendt, Rothe, Rothley,
Sakellariou,

Samland,

Santos,

Sanz

Fernández,

Schinzel ,

Schmid,

Schmidbauer,

Schwartzenberg, Smith Alex , Stamoulis, Titley, Tomlinson, Tongue, Trivelli , Tsimas, Outrive,
Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi , van Velzen, Visser, Vittinghoff, von der Vring, Wettig,
White, Wilson, Wynn
V : Bettini, Boissiere, van Dijk, Ernst de la Graete, Lannoye, Melandn , Onesta, Raffin, Staes ,
Verbeek

(-)

LDR: Delorozoy, Kofoed, Verwaerde, Vohrer
NI : van der Waal

PPE : Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bethell , Bõge, Bonetti , Brand Hans-Jürgen, de Bremond d'Ars, Brok, Carvalho
Cardoso, Casini , Cassidy , Catherwood, Chabert, Chiabrando, Christensen Frode N0r, Contu,
Cooney, Coppo Gavazzi, Cornelissen, Dalsass, Daly, Debatisse, Deprez, Elles, Escudero,
Estgen, Ferrer, Florenz, Forte, Fourçans, Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Gil-Robles
Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg , Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman,
Hoppenstedt, Howell , Inglewood, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. , Janssen van
Raay, Kellett-Bowman , Lacaze, Lafuente Lopez, Lagakos , Lambrias, Langenhagen, Langes,
Lemmer, Lenz, Lo Giudice, Lucas Pires , Lulling, Luster, McCartin , McIntosh, McMillan-Scott,
Malangre, Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse, Müller, Newton Dunn,
Nicholson, Oostlander, Patterson, Peijs, Pierros, Pisoni Ferruccio, Plumb, Poettering, Prag,
Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rawlings, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar,
Rovsing, Sarlis , Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Simpson Anthony M.H. ,
Sonneveld, Spencer, Stavrou , Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans , Turner,
Valverde Lopez, Vanlerenberghe , Verhagen , Welsh, von Wogau
PSE : Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru , Balfe, Barón Crespo, Barton, Bofill Abeilhe,
Bru Purón, Buron, de la Cámara Martínez, Colom i Naval , Delcroix, van den Brink, Desama,

Diez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Garcia Arias, Happart, Izquierdo Rojo,
Karellis, Medina Ortega, Miranda de Lage, Oddy , Pons Grau, Roumeliotis, Sainjon, Sapena
Granell, Schlechter, Sierra Bardají, Simons, Speciale , Stewart, Verde i Aldeã
RDE: Andrews, Chesa, Heider, Lalor, Lane, Lataillade, Lauga, de la Malène, Musso, Nianias,
Pasty
V : Iversen ,

(O)

ARC : Santos López
CG : Dessylas, Ribeiro
DR: Blot, Dillen, Kohler Klaus-Peter, Schodruch
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NI: Ceyrac, Schönhuber
PSE : Junker

35. Relatório Ca. Jackson A3-0090/94

Supressão 20
(+)

ARC : Bjørnvig, Bonde, Ewing, Moretti, Piermont, Sandbæk
NI: Grund, Schlee
PSE : van Velzen

V : Bettini , Boissière, van Dijk, Ernst de la Graete, Iversen , Langer, Lannoye, Melandri , Onesta,
Raffin , Roth, Staes, Verbeek
-

ARC : Vandemeulebroucke

CG : Querbes

LDR: von Alemann, Andre-Leonard, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Coelho, De Clercq,
Defraigne, Delorozoy, Galland, Gasòliba i Böhm, Holzfuss, Kofoed, Maher, Marques Mendes,
Nielsen, Partsch, Pimenta, Porto, Pucci , Ruiz-Giménez Aguilar, Verwaerde , Vohrer, de Vries,
Wijsenbeek
NI : Christiansen , van der Waal

PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Canete, Banotti , Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bethell , Böge, Bonetti , Brand Hans-Jürgen, de Bremond d'Ars, Brok, Carvalho
Cardoso, Casini , Cassidy, Catherwood, Chiabrando, Christensen Frode N0r, Contu , Cooney,
Coppo Gavazzi , Cornelissen, Cushnahan, Dalsass , Daly, Debatisse, Deprez, Elles, Escudero,
Estgen, Ferrer, Forte, Fourçans, Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Gil-Robles
Gil-Delgado, Giinther, Guidolin, Habsburg , Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman,
Hoppenstedt, Howell, Inglewood, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. , Janssen van
Raay , Kellett-Bowman, Lacaze, Lafuente Lopez, Lagakos, Lambrias, Langenhagen, Langes ,
Lemmer, Lenz, Lo Giudice, Lucas Pires, Lulling, Luster, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott,
Malangré, Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse, Müller, Newton Dunn,
Nicholson, Oostlander, Patterson, Peijs, Pierros, Pisoni Ferruccio, Plumb, Poettering, Prag,
Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rawlings, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar,
Rovsing, Sarlis, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Simpson Anthony M.H. ,
Sonneveld, Spencer, Stavrou, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner,
Valverde López, Vanlerenberghe, Verhagen, Welsh, von Wogau
PSE : Alvarez de Paz, Apolinário, Avgerinos , Balfe, Barón Crespo, Barton, Belo, Bird, Blak,
Bofill Abeilhe, Bontempi , Bowe, Bru Purón, Buron, Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez,
Catasta, Caudron, Ceci, Cingari , Coates, Coimbra Martins , Colino Salamanca, Collins, Colom i
Naval, Cot, Crampton, Crawley, da Cunha Oliveira, Delcroix, van den Brink, Desama, Díez de
Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dury, Dührkop Dührkop, Elliott, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford,
Frimat, Garcia Arias , Goedmakers, Görlach, Green, Grõner, Hansch, Happart, Harrison,
Hughes, Imbeni , Izquierdo Rojo, Jensen, Junker, Karellis, Köhler Heinz Fritz, Kuhn, Laroni ,
Linkohr, Lomas, Lüttge, McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Marinho, Martin David W. ,
McMahon, Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Megahy, Metten, Mihr, Miranda de Lage, Morris,
Muntingh, Newens, Newman, Oddy , Onur, Pagoropoulos, Papoutsis, Peter, Piecyk, Pollack,
Pons Grau, van Putten, Raftopoulos, Raggio, Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, R0nn,
Rosmini, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roumeliotis, Sainjon, Sakellariou , Samland, Santos,
Sanz Fernández, Sapena Granell, Schinzel, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Sierra Bardají,
Simons, Simpson Brian, Smith Alex, Speciale, Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue,
Trivelli, Tsimas , Outrive, Vayssade , Vázquez Fouz, Vecchi , Verde i Aldeã, Vertemati , Visser,
Vittinghoff, von der Vring, Wettig, White, Wilson, Woltjer, Wynn
RDE: Andrews, Chesa, Fitzgerald, Heider, Lalor, Lane, Lataillade, Lauga, de la Malène, Musso,
Pasty
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(O)

CG: Dessylas
DR : Dillen , Kohler Klaus-Peter, Schodruch

NI: Ceyrac, Geraghty , Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz, Schönhuber

36. Relatório Collins A3-01 14/94

Alteração 2
(+)

ARC : Canavarro, Ewing , Moretti , Santos Lopez, Vandemeulebroucke
CG : Ainardi

LDR: von Alemann, André-Léonard, Bertens, Calvo Ortega, Capucho, Cayet, Coelho,
Defraigne, Delorozoy, Galland, Holzfuss, Kofoed, Maher, Marques Mendes, Nielsen, Partsch,
Pimenta, Porto, Pucci , Ruiz-Giménez Aguilar, Verwaerde, Vohrer, de Vries, Wijsenbeek
NI: Christiansen, Geraghty

PPE : Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Banotti, Beazley Christopher J.P. , Beazley Peter,
Bethell , Beumer, Bõge, Bonetti , Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d'Ars, Carvalho
Cardoso, Casini , Cassidy , Catherwood, Chabert, Chiabrando, Christensen Frode N0r, Contu,
Cooney, Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Daly, Debatisse, Deprez, Elles, Escudero, Estgen,
Florenz, Fourçans, Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther,
Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein , Herman, Hoppenstedt, Howell , Jackson
Caroline F. , Jackson Christopher M. , Janssen van Raay, Kellett-Bowman, Lafuente Lopez,
Lagakos, Langenhagen, Langes, Lemmer, Lo Giudice, Lucas Pires , Lulling , Luster, McCartin,
McIntosh, McMillan-Scott, Malangré , Marck, Menrad, Merz, Moorhouse , Muller, Newton
Dunn, Nicholson, Oostlander, Patterson, Pierros, Pisoni Ferruccio, Plumb, Poettering, Prag,
Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rawlings , Reding, Rinsche, Romera i Alcàzar, Rovsing,
Sboarina, Schiedermeier, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sonneveld, Spencer, Stavrou ,
Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans , Turner, Valverde Lopez, Vanlerenberghe,
Verhagen, Welsh
PSE: Adam, Avgerinos, Balfe, Baron Crespo, Barton, Belo, Bird, Blak, Bontempi , Buchan,
Catasta, Caudron, Ceci , Cingari , Coates , Collins, Cot, Crampton, Crawley , da Cunha Oliveira,
Delcroix , van den Brink, Desama, Dury, Elliott, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford, Frimat, Garcia
Arias, Goedmakers, Görlach, Green, Grõner, Hãnsch, Happart, Harrison, Hughes, Imbeni ,
Izquierdo Rojo, Junker, Karellis, Köhler Heinz Fritz, Kuhn, Linkohr, Lomas, McCubbin,
Magnani Noya, Maibaum, Marinho, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Megahy,
Metten, Mihr, Miranda de Lage, Morris, Muntingh, Newens, Newman, Oddy , Onur,
Pagoropoulos, Papoutsis, Peter, Peters, Piecyk, Pollack, van Putten , Raftopoulos, Raggio,
Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, R0nn, Rosmini, Rossetti, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley,
Roumeliotis, Sainjon, Sakellariou , Samland, Santos , Sanz Fernández, Schinzel , Schlechter,
Schmid, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají, Simons, Simpson Brian, Smith Alex ,
Speciale, Stamoulis, Stewart, Titley , Tomlinson, Tongue, Trivelli , Tsimas, Outrive, Vayssade,
Vázquez Fouz, Vecchi, van Velzen, Vertemati , Visser, Vittinghoff, von der Vring, Wettig ,
White, Wilson, Woltjer, Wynn
RDE: Andrews, Chesa, Fitzgerald, Heider, Lataillade, Lauga, de la Malène, Musso, Nianias ,
Pasty
V: Bettini, Breyer
-

ARC : Bjørnvig, Bonde, Sandbæk
NI : Grund, Schlee

PPE: Anas Cañete, Ferrer, Inglewood, Mendez de Vigo, Robles Piquer, Schleicher
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PSE : Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru , Bofill Abeilhe, Bowe, Bru Purón , Buron, de la
Cámara Martínez, Colom i Naval , Diez de Rivera Icaza, Duarte Cendán , Dührkop Dührkop,
Laroni , Medina Ortega, Verde i Aldea
V : Boissiere, Iversen, Lannoye , Onesta, Raffin, Staes, Verbeek
(O)

CG : Querbes
DR: Blot, Kohler Klaus-Peter, Schodruch

NI: Ceyrac, Schönhuber
PSE: Cheysson
V: Ernst de la Graete , Langer

37. Relatório Heider A3-0087/94

Alteração 1
(+)
ARC : Vandemeulebroucke

CG: Ainardi , Elmalan, Querbes
DR : Kohler Klaus-Peter

LDR: von Alemann, Andre-Leonard, Bertens , Calvo Ortega, Capucho, Cayet, Coelho, De
Clercq, Defraigne, Delorozoy , Galland, Holzfuss, Kofoed, Maher, Marques Mendes, Nielsen,
Partsch, Pimenta, Porto, Pucci , Ruiz-Giménez Aguilar, Verwaerde, Wijsenbeek
NI: Chnstiansen, Geraghty , Gonzalez Alvarez, Grund, Gutiérrez Diaz
PPE : Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bethell, Beumer, Bõge , Bonetti , Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, de Bremond
d'Ars, Carvalho Cardoso, Casini , Cassidy, Catherwood, Chabert, Chiabrando, Christensen
Frode N0r, Contu, Cooney, Cornelissen, Cushnahan, Dalsass , Daly , Debatisse, Deprez,
Escudero, Estgen, Ferrer, Florenz, Forte , Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Gil-Robles
Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman,
Hoppenstedt, Inglewood, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. , Janssen van Raay,
Kellett-Bowman, Lafuente Lopez, Lagakos, Langenhagen, Langes, Lemmer, Lo Giudice , Lucas
Pires , Lulling, Luster, McCartin, McIntosh, Malangré, Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Merz,
Moorhouse, Newton Dunn, Nicholson, Patterson, Peijs, Pierros, Pisoni Ferruccio, Plumb,
Poettering, Prag, Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rawlings , Reding, Rinsche, Romera i
Alcàzar, Rovsing, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Simpson Anthony M.H. ,
Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Vanlerenberghe,
Verhagen, Welsh, von Wogau

PSE: Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru , Avgerinos , Balfe, Barón Crespo, Barton, Belo,
Blak, Bofill Abeilhe , Bowe, Buchan , Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez , Catasta,

Caudron, Ceci , Cingari , Coates, Coimbra Martins, Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval,
Cot, Crampton, Crawley , da Cunha Oliveira, Delcroix , van den Brink, Díez de Rivera Icaza,
Duarte Cendán, Dury, Dührkop Dührkop, Elliott, Fantuzzi , Fayot, Ford, Frimat, Garcia Arias,
Green, Grõner, Hánsch, Happart, Harrison , Hughes, Imbeni , Izquierdo Rojo, Jensen, Karellis,
Köhler Heinz Fritz, Kuhn, Laroni , Linkohr, Lomas , Lüttge, McCubbin, Magnani Noya,
Maibaum, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Megahy, Metten, Mihr,
Miranda de Lage, Morris, Muntingh, Newens, Newman, Oddy , Onur, Pagoropoulos, Papoutsis ,
Peter, Peters, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Raftopoulos, Raggio, Ramirez Heredia,
Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, R0nn, Rosmini, Rossetti , Roth-Behrendt, Rothe, Rothley ,
Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Schinzel , Schlechter, Schmidbauer, Schwartzenberg,
Sierra Bardají, Simons, Simpson Brian , Speciale, Stamoulis , Titley , Tongue, Outrive, Vayssade ,
Vázquez Fouz, Vecchi , van Velzen, Verde i Aldeã, Vertemati , Visser, Vittinghoff, von der
Vring, White, Wilson, Woltjer

RDE: Chesa, Fitzgerald, Heider, Lalor, Lataillade, Lauga, de la Malène , Musso, Nianias, Pasty
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V: Bettini , Boissière, van Dijk, Ernst de la Graete, Iversen, Langer, Lannoye, Melandri, Onesta,
Raffin, Staes , Verbeek

-

PPE : Valverde Lopez
PSE : Trivelli

(O)
ARC : Moretti

38. Relatorio Heider A3-0087/0094

Alteração 2
(+)

ARC : Canavarro, Moretti , Santos Lopez, Vandemeulebroucke
CG: Ainardi, Dessylas, Elmalan, Querbes
DR: Blot, Dillen, Kohler Klaus-Peter, Schodruch

LDR: von Alemann, André-Léonard, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Coelho, De Gucht, De
Clercq, Defraigne, Delorozoy , Galland, Holzfuss , Kofoed, Maher, Marques Mendes, Nielsen,
Partsch, Pimenta, Porto, Pucci, Ruiz-Giménez Aguilar, Verwaerde, de Vries , Wijsenbeek

NI: Christiansen, Geraghty , Gonzalez Alvarez, Grund, Gutiérrez Diaz, Schlee, van der Waal
PPE : Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bethell, Beumer, Bõge, Bonetti, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, de Bremond
d'Ars , Brok, Carvalho Cardoso, Casini , Cassidy, Catherwood, Chabert, Chiabrando,
Christensen Frode N0r, Contu, Cooney , Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Daly , Debatisse,
Deprez, Elles, Escudero, Estgen, Ferrer, Forte, Fourçans, Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia
Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von
Hallerstein, Hoppenstedt, Inglewood, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. , Janssen van
Raay, Kellett-Bowman, Lagakos, Langenhagen, Langes, Lenz, Lo Giudice, Lucas Pires, Lulling,
Luster, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Malangré, Marck, Melchior, Mendez de Vigo,
Menrad, Merz, Moorhouse, Muller, Newton Dunn, Nicholson, Patterson, Pierros, Pisoni

Ferruccio, Plumb, Poettering, Prag, Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rawlings, Reding,
Rinsche, Romera i Alcàzar, Rovsing, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Simpson
Anthony M.H. , Sonneveld, Spencer, Stavrou , Stewart-Clark, Theato, Tindemans, Turner,
Valverde López, Verhagen , Welsh, von Wogau

PSE : Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barton, Belo,
Bird, Blak, Bofill Abeilhe, Bontempi , Bowe, Bru Purón, Cabezón Alonso, de la Câmara
Martinez, Catasta, Caudron, Cingari , Coates, Coimbra Martins, Colino Salamanca, Collins ,
Crampton , Crawley , da Cunha Oliveira, van den Brink, Desama, Díez de Rivera Icaza, Duarte
Cendán, Dury, Dührkop Dührkop, Elliott, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford, Frimat, Garcia Arias,
Goedmakers, Görlach, Green, Grõner, Hánsch, Happart, Harrison, Hughes, Imbeni , Jensen,
Karellis, Kuhn, Linkohr, McCubbin, Magnani Noya, Martin David W. , Mebrak-Zaïdi, Medina
Ortega, Megahy, Metten, Mihr, Miranda de Lage, Morris, Muntingh, Newens, Newman, Oddy,
Onur, Pagoropoulos , Papoutsis, Piecyk, Pollack, Pons Grau , Raftopoulos, Raggio, Ramirez
Heredia, Read, Regge, Rogalla, R0nn, Sainjon, Sakellariou , Samland, Sanz Fernández,
Schmidbauer, Schwartzenberg, Simons, Simpson Brian, Speciale, Stamoulis, Stewart, Titley,
Trivelli, Tsimas , Outrive, Vayssade, Vecchi , van Velzen, Vertemati , Visser, Vittinghoff, Wettig,
Wilson, Woltjer, Wynn
RDE: Andrews, Chesa, Fitzgerald, Heider, Lalor, Lataillade, Lauga, de la Malène, Musso,
Nianias, Pasty

V : Bettini , Boissiere, Breyer, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete, Iversen, Langer,
Lannoye, Melandri , Onesta, Raffin, Staes, Verbeek

N2C 91 / 174

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Quarta-feira, 9 de Março de 1994

(-)

ARC : Ewing
PPE : Herman

PSE: Colom i Naval, van Putten, Roumeliotis, Sierra Bardají, Vázquez Fouz, White

39. Relatório Heider A3-0087/0094

Alteração 3
(+)

ARC : Bjørnvig, Bonde, Sandbæk, Santos Lopez

CG : Ainardi , Dessylas , Elmalan, Querbes , Ribeiro

LDR: von Alemann, Andre-Léonard, Bertens, Calvo Ortega, Capucho, Coelho, De Clercq,
Holzfuss, Kofoed, Maher, Marques Mendes, Nielsen, Partsch, Pimenta, Porto, Ruiz-Giménez
Aguilar, Wijsenbeek
NI : Geraghty , Gonzalez Alvarez, Grund, Gutiérrez Diaz
PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bethell , Beumer, Bõge, Bonetti, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, de Bremond
d'Ars, Brok, Carvalho Cardoso, Casini, Cassidy , Catherwood, Chiabrando, Christensen Frode
N0r, Contu, Cooney, Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Daly, Deprez, Escudero, Estgen, Ferrer,
Forte, Fourçans, Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther,
Guidolin, Habsburg , Hadjigeorgiou, Herman , Hoppenstedt, Inglewood, Jackson Caroline F. ,
Jackson Christopher M. , Janssen van Raay, Kellett-Bowman, Lafuente Lopez, Lagakos,
Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Lo Giudice, Lucas Pires , Lulling, Luster, McCartin,
McIntosh, McMillan-Scott, Malangré, Marck, Melchior, Menrad, Merz, Moorhouse, Müller,
Newton Dunn, Nicholson, Oostlander, Patterson, Pierros , Pisoni Ferruccio, Plumb, Poettering,
Prag, Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rawlings , Reding, Rinsche, Robles Piquer, Romera i
Alcàzar, Rovsing, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Simpson Anthony M.H. ,
Sonneveld, Spencer, Stavrou, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans , Turner, Valverde
Lopez, Verhagen, Welsh, von Wogau

PSE: Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Barón Crespo, Barton, Belo, Bird,
Blak, Bofill Abeilhe , Bontempi , Bowe, Bru Purón, Buchan, Buron, Cabezón Alonso, de la
Câmara Martinez, Catasta, Caudron , Ceci , Cingari , Coimbra Martins , Colino Salamanca,
Collins , Colom i Naval, Cot, Crampton, Crawley, da Cunha Oliveira, Delcroix, van den Brink,
Desama, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán , Dury , Dührkop Dührkop, Elliott, Falconer,
Fantuzzi , Fayot, Frimat, Garcia Arias, Goedmakers, Görlach, Green, Grõner, Hãnsch, Happart,
Harrison, Hughes , Imbeni, Izquierdo Rojo, Junker, Karellis, Köhler Heinz Fritz, Kuhn, Laroni ,
Linkohr, Lomas , Lüttge, McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Marinho, Martin David W. ,
McMahon, Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Megahy, Metten , Mihr, Miranda de Lage, Morris,
Muntingh, Newens, Oddy , Onur, Pagoropoulos, Papoutsis, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau,
van Putten, Raftopoulos , Raggio, Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, R0nn,
Rosmini, Rossetti , Roth-Behrendt, Rothe, Rothley , Roumeliotis, Sainjon, Sakellariou, Samland,
Santos, Sanz Fernández, Schlechter, Schmidbauer, Schwartzenberg, Simons, Simpson Brian,
Stamoulis, Stewart, Titley , Tongue, Trivelli , Outrive, Vayssade, Vecchi , van Velzen, Verde i
Aldeã, Vertemati , von der Vring, Wettig, White, Wilson, Woltjer, Wynn
V: Bettini , Boissière, Breyer, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete, Lannoye, Melandn ,
Onesta, Raffin, Staes, Verbeek
-

LDR: Cayet, Defraigne, Delorozoy, Galland, Verwaerde
PPE : Debatisse, Vanlerenberghe
PSE : Vázquez Fouz

RDE: Andrews, Chesa, Fitzgerald, Heider, Lalor, Lataillade, Lauga, de la Malène, Musso,
Nianias, Pasty
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Quarta-feira, 9 de Março de 1994

(O)
ARC : Moretti

DR: Dillen, Kohler Klaus-Peter, Schodruch

NI: Ceyrac

40. Relatório Heider A3-0087/94

Alteração 4
(+)

ARC :

Bjørnvig,

Bonde,

Canavarro,

Ewing,

Moretti ,

Sandbæk,

Santos

Lopez,

VVandemeulebroucke

CG: Ainardi, Dessylas, Elmalan, Querbes , Ribeiro

LDR: von Alemann, André-Léonard, Bertens, Calvo Ortega, Capucho, Coelho, De Clercq,
Kofoed, Maher, Marques Mendes, Nielsen, Partsch, Pimenta, Porto, Ruiz-Giménez Aguilar,
Wijsenbeek
NI: Christiansen, Geraghty, Gonzalez Alvarez, Grund, Gutiérrez Diaz, Schlee
PPE : Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Anas Cañete, Banotti, Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bethell, Beumer, Bõge, Bonetti, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, de Bremond
d'Ars, Brok, Carvalho Cardoso, Casini , Cassidy , Catherwood, Chabert, Christensen Frode N0r,
Contu, Cooney, Cornelissen, Cushnahan, Dalsass , Daly, Deprez, Elles , Escudero, Estgen, Ferrer,
Forte, Fourçans, Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther,
Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman, Hoppenstedt, Inglewood,
Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. , Janssen van Raay , Kellett-Bowman, Lafuente
Lopez, Lagakos, Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Lo Giudice, Lucas Pires, Lulling,
Luster, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Malangré, Marck, Melchior, Mendez de Vigo,
Menrad, Merz, Moorhouse, Newton Dunn, Nicholson, Patterson , Peijs, Pierros, Pisoni
Ferruccio, Plumb, Poettering, Prag , Price, Pronk, Rawlings, Reding, Reymann , Rinsche , Robles
Piquer, Romera i Alcàzar, Rovsing, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Simpson
Anthony M.H. , Sonneveld, Spencer, Stavrou, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Tindemans,
Turner, Valverde Lopez, Verhagen, Welsh, von Wogau
PSE: Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Barón Crespo, Barton, Belo, Bird,
Blak, Bofill Abeilhe, Bowe, Bru Purón, Buchan, Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez,

Catasta, Caudron, Ceci , Cingari , Coates, Coimbra Martins , Colino Salamanca, Collins, Colom i
Naval, Cot, Crampton, Crawley, da Cunha Oliveira, Delcroix, van den Brink, Desama, Diez de
Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dury, Dührkop Dührkop, Elliott, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford,
Frimat, García Arias, Goedmakers, Görlach, Green, Grõner, Hánsch, Happart, Harrison,
Hughes, Imbeni , Izquierdo Rojo, Jensen, Junker, Karellis, Köhler Heinz Fritz, Kuhn, Laroni ,
Linkohr, Lomas, Lüttge, McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Martin David W. , McMahon,
Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Megahy, Metten , Mihr, Miranda de Lage, Morán López, Morris,
Muntingh, Newens, Newman, Oddy , Onur, Pagoropoulos, Papoutsis, Peter, Piecyk, Pollack,
Pons Grau, van Putten, Raftopoulos, Raggio, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge,
Rogalla, R0nn, Rosmini , Rossetti , Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roumeliotis , Sainjon,
Sakellariou,

Samland,

Santos,

Sanz

Fernández,

Schinzel ,

Schlechter,

Schmidbauer,

Schwartzenberg, Sierra Bardají, Simons, Simpson Brian, Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson,
Tongue, Trivelli, Tsimas, Outrive, Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi , van Velzen, Vertemati,
Visser, von der Vring , Wettig, White , Wilson, Woltjer, Wynn
V: Bettini, Boissière, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete, Iversen, Langer, Lannoye,
Melandri , Onesta, Raffin , Roth , Staes , Verbeek

H

LDR: Cayet, Defraigne, Delorozoy, Galland, Verwaerde
NI : van der Waal

PPE: Debatisse, Thyssen

RDE: Andrews, Chesa, Fitzgerald, Heider, Lalor, Lataillade, Lauga, de la Malène, Musso,
Nianias, Pasty
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(O)
DR : Blot, Dillen , Kohler Klaus-Peter, Schodruch

41 . Relatório Heider A3- 0087/94

Alteração 5
(+)
ARC : Moretti

CG: Dessylas, Miranda da Silva, Querbes, Ribeiro
DR : Blot, Dillen , Köhler Klaus-Peter

LDR: von Alemann , Andre-Leonard, Bertens, Calvo Ortega, Capucho, Coelho, De Gucht, De
Clercq, Holzfuss , Kofoed, Maher, Marques Mendes, Nielsen, Partsch, Pimenta, Pucci ,
Ruiz-Giménez Aguilar, Vohrer
NI : Christiansen, Geraghty , Gonzalez Alvarez, Grund, Gutiérrez Diaz, Schlee

PPE : Alber, Anastassopoulos , Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bethell , Beumer, Bõge, Bonetti , Bourlanges , Brand Hans-Jürgen, Brok, Carvalho
Cardoso, Casini , Cassidy, Catherwood, Chabert, Christensen Frode N0r, Contu, Cooney ,
Cornelissen, Cushnahan, Dalsass , Daly, Deprez, Elles, Escudero, Estgen, Ferrer, Forte,
Fourçans , Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gunther,
Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou , Haller von Hallerstein, Herman , Hoppenstedt, Inglewood,
Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. , Janssen van Raay, Kellett-Bowman , Lafuente
Lopez, Lagakos , Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Lo Giudice, Lucas Pires, Lulling,
Luster, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Malangré, Marck, Melchior, Mendez de Vigo,
Menrad, Merz, Moorhouse, Muller, Newton Dunn, Oostlander, Patterson , Pierros , Pisoni

Ferruccio, Plumb, Poettering, Prag, Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rawlings , Reding ,
Reymann, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Rovsing, Sboarina, Schiedermeier,
Schleicher, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sonneveld, Spencer, Stavrou, Stewart-Clark,
Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde López, Verhagen , Welsh, von Wogau
PSE : Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Baron Crespo, Barton, Belo,
Bird, Blak, Bofill Abeilhe, Bowe, Bru Purón, Buchan, Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez,

Catasta, Caudron , Ceci , Cingari , Coates, Coimbra Martins , Colino Salamanca, Collins, Colom i
Naval , Cot, Crampton, Crawley, da Cunha Oliveira, Delcroix , van den Brink, Desama, Díez de
Rivera Icaza, Duarte Cendán , Dury , Dührkop Dührkop, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford, Frimat,
Garcia Arias, Goedmakers, Görlach, Green , Grõner, Hánsch, Happart, Harrison, Hughes,
Imbeni , Karellis , Köhler Heinz Fritz, Kuhn, Laroni , Linkohr, Lomas, Lüttge , McCubbin ,
Magnani Noya, Maibaum, Marinho, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Medina
Ortega, Megahy, Metten, Mihr, Miranda de Lage, Morris , Newman , Oddy, Onur, Pagoropoulos,
Papoutsis, Peters, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Raftopoulos, Raggio, Ramirez
Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge , Rogalla, R0nn, Rosmini, Rossetti , Roth-Behrendt, Rothe,
Rothley , Roumeliotis, Sainjon, Sakellariou , Samland, Santos, Sanz Fernández, Schinzel ,
Schlechter, Schmidbauer, Schwartzenberg , Sierra Bardají, Simons, Simpson Brian, Stewart,

Titley, Tomlinson, Tongue, Trivelli , Tsimas , Outrive, Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi , Verde i
Aldeã, Vertemati , Vittinghoff, Wettig, White , Wilson, Wynn
V: Bettini , Boissiere, van Dijk, Ernst de la Graete, Iversen, Langer, Lannoye, Melandn, Onesta,
Raffin , Roth , Staes , Verbeek

-

LDR: Cayet, Defraigne, Delorozoy, Galland, Verwaerde
PPE: Debatisse, Vanlerenberghe

RDE: Andrews, Chesa, Heider, Lalor, Lataillade, Lauga, de la Malène, Musso, Pasty
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Quarta-feira, 9 de Março de 1994

(O)

ARC : Bjørnvig, Bonde, Canavarro, Ewing , Sandbæk, Santos Lopez
DR : Schodruch

42. Relatorio Heider A3 -0087/94

Alteração 6
(+)

ARC :

Bjørnvig ,

Bonde ,

Canavarro,

Ewing,

Moretti,

Sandbæk,

Santos

Lopez,

VVandemeulebroucke

CG : Dessylas, Elmalan, Miranda da Silva, Querbes , Ribeiro
DR : Blot, Dillen , Schodruch

LDR: von Alemann , André-Leonard, Bertens, Calvo Ortega, Capucho, Cayet, Coelho, De
Gucht, De Clercq, Defraigne, Galland, Holzfuss, Kofoed, Maher, Marques Mendes, Nielsen,
Partsch, Pimenta, Porto, Ruiz-Giménez Aguilar, Verwaerde, Vohrer, de Vries, Wijsenbeek

NI: Ceyrac, Christiansen, Geraghty , Gonzalez Alvarez, Grund, Gutierrez Diaz, Schlee
PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Anas Cañete, Banotti, Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bethell , Beumer, Bõge, Bonetti , Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, de Bremond
d'Ars , Brok, Carvalho Cardoso, Casini , Cassidy, Catherwood, Chabert, Chiabrando,
Christensen Frode N0r, Contu, Cooney, Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Daly, Debatisse,
Deprez, Escudero, Estgen, Ferrer, Forte, Fourçans , Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo,
Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein,
Herman, Hoppenstedt, Inglewood, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. , Janssen van
Raay, Kellett-Bowman, Lafuente Lopez, Lagakos, Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Lo
Giudice, Lucas Pires, Lulling , Luster, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Malangré, Marck,
Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse, Muller, Newton Dunn, Patterson, Peijs,
Pierros, Pisoni Ferruccio, Plumb, Poettering, Prag, Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rawlings,
Reding, Reymann, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Rovsing, Sboarina,
Schiedermeier, Schleicher, Simpson Anthony M.H. , Sonneveld, Spencer, Stavrou,
Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde Lopez, Verhagen, Welsh, von
Wogau
PSE: Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru , Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Belo, Bird,
Blak, Bofill Abeilhe, Bontempi , Bowe, Bru Purón, Buchan, Buron, Cabezón Alonso, de la
Câmara Martinez, Catasta, Caudron, Ceci , Cingari , Coimbra Martins, Colino Salamanca,
Collins , Colom i Naval, Cot, Crampton, Crawley, da Cunha Oliveira, Delcroix , van den Brink,
Desama, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dury, Dührkop Dührkop, Elliott, Falconer,
Fayot, Frimat, Garcia Arias, Goedmakers, Görlach, Grõner, Hãnsch, Happart, Harrison, Hughes,
Izquierdo Rojo, Jensen, Karellis , Kuhn, Laroni, Linkohr, Lüttge , McCubbin, Magnani Noya,
Maibaum, Martin David W. , Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Megahy, Metten, Mihr, Miranda de
Lage, Morris, Muntingh, Newens, Oddy, Onur, Pagoropoulos, Papoutsis, Peter, Peters , Piecyk,
Pollack, Pons Grau, van Putten, Raftopoulos, Raggio, Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Regge,
Rogalla, R0nn , Rosmini , Rossetti , Roth-Behrendt, Rothe, Rothley , Roumeliotis, Sainjon,
Sakellariou, Samland, Santos, Sanz Fernández, Schinzel, Schlechter, Schmid, Schmidbauer,

Schwartzenberg, Sierra Bardají, Simons, Simpson Brian, Stamoulis, Stewart, Titley, Trivelli,
Tsimas, Outrive, Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi , van Velzen, Verde i Aldeã, Vertemati,
Visser, von der Vring, Wettig, White, Wilson, Woltjer, Wynn
RDE: Andrews , Chesa, Fitzgerald, Heider, Lalor, Lataillade, Lauga, de la Malène, Musso, Pasty
V: Bettini , Boissière, Breyer, van Dijk, Ernst de la Graete, Iversen, Langer, Melandn , Onesta,
Raffin , Roth, Staes

(-)

LDR: Delorozoy
DR : Kohler Klaus-Peter
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43. Relatório Heider A3-0087/94

Alteração 7
(+)
ARC : Vandemeulebroucke

CG : Ainardi , Dessylas, Elmalan, Miranda da Silva, Ribeiro
LDR: von Alemann , Andre-Leonard, Calvo Ortega, Capucho, Cayet, Coelho, De Clercq,
Defraigne, Delorozoy, Galland, Holzfuss, Kofoed, Maher, Marques Mendes, Nielsen, Partsch,
Pimenta, Porto, Pucci , Verwaerde, Vohrer

NI: Geraghty, Gonzalez Alvarez, Grund, Gutierrez Diaz, Schlee, van der Waal

PPE : Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bethell , Beumer, Bõge, Bonetti, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, de Bremond
d'Ars, Brok, Carvalho Cardoso, Casini , Cassidy , Catherwood, Chabert, Chiabrando,
Christensen Frode N0r, Contu, Cooney , Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Daly , Debatisse,
Deprez, Elles , Estgen, Ferrer, Florenz, Forte, Fourçans , Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia
Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von
Hallerstein, Herman , Hoppenstedt, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. , Janssen van
Raay, Kellett-Bowman , Lafuente Lopez, Lagakos, Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Lucas
Pires, Lulling, Luster, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Malangré, Marck, Melchior,
Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse , Muller, Newton Dunn, Nicholson, Patterson, Peijs,
Pierros, Pisoni Ferruccio, Plumb, Poettering, Prag, Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rawlings,
Reding, Reymann, Rinsche, Romera i Alcàzar, Rovsing , Sboarina, Schiedermeier, Schleicher,
Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sonneveld, Spencer, Stavrou, Stevens , Stewart-Clark,
Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde Lopez, Verhagen, Welsh, von Wogau
PSE: Adam, Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos , Balfe, Barón Crespo,
Barton, Belo, Bird, Blak, Bofill Abeilhe , Bontempi , Bowe, Bru Purón, Buchan, Buron, Cabezón
Alonso, de la Cámara Martínez, Catasta, Caudron, Ceci , Cingari , Coates, Coimbra Martins,
Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval , Cot, Crampton , Crawley , da Cunha Oliveira,
Delcroix , van den Brink, Desama, Diez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dury, Dührkop
Dührkop, Elliott, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford, Frimat, Goedmakers, Görlach, Green, Grõner,
Hànsch, Happart, Harrison, Hughes , Imbeni , Izquierdo Rojo, Jensen, Karellis, Kuhn, Laroni ,
Linkohr, Lomas, Lüttge, McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Martin David W. , McMahon,
Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Megahy , Metten, Mihr, Miranda de Lage, Morris, Muntingh,
Newens, Newman, Oddy , Onur, Pagoropoulos, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten,
Raftopoulos, Raggio, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, R0nn , Rosmini ,
Rossetti , Roth-Behrendt, Rothe, Roumeliotis, Sainjon, Sakellariou, Samland, Santos , Sanz
Fernández, Schinzel, Schlechter, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají, Simons,
Simpson Brian, Speciale, Stamoulis, Titley, Tomlinson, Tongue, Trivelli , Tsimas, Outrive,
Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi , van Velzen, Verde i Aldea, Vertemati , Visser, von der Vring,
Wettig, White, Wilson, Woltjer, Wynn
RDE: Andrews, Chesa, Fitzgerald, Heider, Lalor, Lataillade, Lauga, de la Malène, Pasty
(-)
DR : Blot, Dillen , Schodruch

NI : Ceyrac
PSE : Rothley , Stewart

V: Bettini, Boissiere, Breyer, van Dijk, Ernst de la Graete , Iversen, Langer, Melandn , Onesta,
Raffin, Roth, Staes
(O)

ARC : Bjørnvig, Bonde, Moretti , Sandbæk
DR : Köhler Klaus-Peter

LDR: Ruiz-Giménez Aguilar
NI : Christiansen

PSE: Cheysson, Vittinghoff
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Quarta-feira, 9 de Março de 1994
44. Relatório Heider A3-0087/94

Alteração 8
(+)

ARC : Santos Lopez

CG: Ainardi, Dessylas, Elmalan, Miranda da Silva, Ribeiro
LDR: von Alemann, Andre-Leonard, Bertens , Calvo Ortega, Capucho, Coelho, De Gucht, De
Clercq, Holzfuss, Kofoed, Maher, Marques Mendes, Nielsen, Nordmann, Partsch, Pimenta,
Porto, Pucci , Ruiz-Giménez Aguilar, de Vries, Wijsenbeek
NI: Geraghty, Gonzalez Alvarez, Grund, Gutiérrez Diaz

PPE: Alber, Anastassopoulos , Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bethell, Beumer, Bõge, Bonetti, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen , Carvalho
Cardoso, Casini , Cassidy , Catherwood, Chabert, Chiabrando, Christensen Frode N0r, Contu,
Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Daly, Deprez, Elles , Escudero, Estgen, Ferrer, Florenz, Forte ,
Fourçans, Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gunther,
Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou , Haller von Hallerstein, Herman, Hoppenstedt, Inglewood,
Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. , Janssen van Raay , Kellett-Bowman, Lafuente
Lopez, Lagakos, Langenhagen, Langes , Lemmer, Lenz, Lo Giudice, Lucas Pires , Lulling,
Luster, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Malangré, Marck, Melchior, Mendez de Vigo,
Menrad, Moorhouse, Muller, Newton Dunn, Nicholson, Patterson, Peijs, Pierros, Pisoni
Ferruccio, Plumb, Poettering, Prag, Price , Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rawlings, Reding,
Reymann, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Rovsing , Sboarina, Schiedermeier,
Schleicher, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sonneveld, Spencer, Stavrou, Stevens,
Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde Lopez, Verhagen, Welsh, von
Wogau

PSE : Adam, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Belo, Bird, Blak, Bowe, Buchan , Buron, Caudron,
Ceci , Cingari , Coates , Coimbra Martins, Collins, Cot, Crampton, Crawley, da Cunha Oliveira,
Delcroix, van den Brink, Dury, Elliott, Falconer, Fayot, Ford, Frimat, Goedmakers, Görlach,
Green, Gröner, Hänsch, Happart, Harrison, Hughes, Imbeni , Jensen, Junker, Karellis, Köhler
Heinz Fritz, Kuhn, Laroni , Linkohr, Lomas , Lüttge, McCubbin, Magnani Noya, Maibaum,
Marinho, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Megahy, Metten, Mihr, Morris,
Muntingh, Newens, Newman, Oddy, Onur, Pagoropoulos, Papoutsis, Peter, Peters, Piecyk,
Pollack, van Putten, Raftopoulos , Raggio, Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, R0nn,
Rosmini, Rossetti , Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roumeliotis, Sainjon, Sakellanou , Samland,
Schinzel, Schlechter, Schmidbauer, Schwartzenberg, Simons, Simpson Brian , Stamoulis,
Stewart, Titley, Tomlinson , Tongue, Trivelli , Outrive, Vayssade, Vecchi , van Velzen, Verde i
Aldeã, Visser, Vittinghoff, Wilson, Wynn

V: Bettini, Boissière, van Dijk, Ernst de la Graete, Langer, Lannoye, Melandri , Onesta, Raffin,
Staes

-

DR: Blot, Dillen, Schodruch

LDR: Cayet, Defraigne, Delorozoy , Galland, Verwaerde
NI : van der Waal

PPE: Debatisse, Vanlerenberghe

PSE: Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Bofill Abeilhe, Bru Purón, Cabezón Alonso, de
la Cámara Martínez, Colino Salamanca, Colom i Naval, Desama, Diez de Rivera Icaza, Duarte

Cendán, Dührkop Dührkop, Garcia Arias, Izquierdo Rojo, Medina Ortega, Miranda de Lage,
Pons Grau, Ramirez Heredia, Sanz Fernández, Sierra Bardají, Vázquez Fouz, Wettig, White
RDE: Andrews, Chesa, Fitzgerald, Heider, Lalor, Lataillade, Lauga, de la Malène, Musso, Pasty
(O)

ARC : Bjørnvig, Bonde, Moretti, Sandbæk
DR : Köhler Klaus-Peter
PSE : Vertemati

,
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45. Relatório Vittinghoff A3-0101/94

Alteração 7,1
(+)

ARC : Bjørnvig, Bonde, Ewing , Moretti , Sandbæk, Vandemeulebroucke
CG : Dessylas

LDR: Bertens, Coelho, De Gucht, Larive, Marques Mendes, Partsch, Pimenta, Porto,
Ruiz-Giménez Aguilar, de Vries , Wijsenbeek
NI : Geraghty , Grund, Schlee
PPE : Alber, Banotti , Böge, Debatisse, Ferrer, Guidolin, Llorca Vilaplana, Lo Giudice ,
Oostlander, Quisthoudt-Rowohl , Schiedermeier, Schleicher

PSE : Avgerinos, Balfe, Barton, Bird, Blak, Bontempi , Buchan , Catasta, Ceci , Cingari , Coates ,
Collins, Crawley, da Cunha Oliveira, Delcroix, van den Brink, Dury , Elliott, Falconer, Fantuzzi ,
Fayot, Ford, Goedmakers, Görlach, Green, Grõner, Hãnsch, Harrison, Hughes , Imbeni, Jensen,
Junker, Karellis, Köhler Heinz Fritz, Kuhn, Laroni , Linkohr, Lomas , Lüttge, Magnani Noya,
Maibaum, Martin David W. , McMahon , Metten, Mihr, Morris, Muntingh, Newens , Newman,
Oddy, Onur, Pagoropoulos, Papoutsis , Peter, Peters , Piecyk, Pollack, van Putten , Raftopoulos ,
Raggio, Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge, R0nn, Rosmini, Rossetti ,
Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roumeliotis , Sakellariou, Samland, Santos , Schinzel ,
Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Simons, Simpson Brian, Stamoulis, Stewart, Titley,
Tomlinson, Tongue, Tsimas , Outrive, Vecchi , van Velzen, Verde i Aldea, Vertemati , Visser,
Vittinghoff, von der Vring, Wettig, White, Wilson , Wynn
V : Bettini , Boissière, Breyer, van Dijk, Iversen , Lannoye , Melandri , Onesta, Raffin , Roth, Staes
(-)

ARC : Santos Lopez
DR : Blot, Dillen , Köhler Klaus-Peter, Schodruch

LDR: von Alemann , Andre-Léonard, Calvo Ortega, Cayet, De Clercq, Defraigne, Delorozoy ,
Galland, Holzfuss , Kofoed , Maher, Nielsen , Nordmann , Verwaerde

NI : Ceyrac , Schönhuber, van der'Waal

PPE: Areitio Toledo, Anas Cañete , Beazley Christopher J.P. , Beazley Peter, Bethell, Beumer,
Bonetti , Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d'Ars , Brok, Carvalho Cardoso, Casini,
Cassidy , Catherwood, Chiabrando, Christensen Frode N0r, Cooney , Cornelissen, Dalsass, Daly ,
Deprez, Elles, Escudero, Florenz, Forte, Fourçans , Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo,
Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Habsburg , Hadjigeorgiou , Haller von Hallerstein, Herman ,
Hoppenstedt, Inglewood, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. , Janssen van Raay,
Kellett-Bowman, Lafuente Lopez, Lagakos, Lemmer, Lenz, Lucas Pires, Lulling , Luster,
McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Malangré , Marck, Mendez de Vigo, Merz, Moorhouse ,
Muller, Newton Dunn, Nicholson, Patterson, Peijs , Pesmazoglou , Pierros , Pisoni Ferruccio,
Plumb, Poettering, Prag, Price, Pronk, Rawlings , Reding, Reymann, Rinsche, Robles Piquer,
Romera i Alcàzar, Rovsing, Sboarina, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sonneveld, Spencer,
Stavrou, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Turner, Valverde Lopez, Verhagen, Welsh
PSE : Alvarez de Paz, Arbeloa Muru , Barón Crespo, Belo, Bofill Abeilhe , Bru Purón , Buron ,
Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez, Caudron, Coimbra Martins, Colino Salamanca, Colom

i Naval, Desama, Diez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Frimat, Garcia Arias,
Happart, Izquierdo Rojo, McCubbin , Medina Ortega, Megahy , Miranda de Lage, Pons Grau,
Sainjon , Sanz Fernández, Sierra Bardají, Trivelli , Vayssade, Vázquez Fouz
RDE: Andrews, Chesa, Fitzgerald, Heider, Lalor, Lataillade, Lauga, de la Malène , Musso,
Nianias, Pasty
(O)

PPE: Langenhagen, Menrad
PSE : Cheysson, Mebrak-Zaïdi
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46. Relatório Vittinghoff A3-0101/94

Alteração 7,2
(+)

ARC : Bjørnvig, Bonde, Sandbæk, Santos Lopez, Vandemeulebroucke
LDR: Bertens, Capucho, Coelho, De Gucht, Larive, Marques Mendes, Partsch, Pimenta, Porto,
Pucci , Ruiz-Giménez Aguilar, Vohrer, de Vries

NI: Geraghty, Gonzalez Alvarez, Grund, Gutiérrez Diaz, Schlee
PPE : Alber, Böge, Bonetti , Brand Hans-Jürgen, Brok, Oostlander,
Quisthoudt-Rowohl, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, von Wogau

Poettering,

PSE : Avgennos, Balfe, Bontempi , Cingan , Delcroix, van den Brink, Dury, Fayot, Goedmakers,
Görlach, Gröner, Hervé, Kohler Heinz Fritz, Kuhn, Lüttge, Metten, Muntingh, Pagoropoulos,
Peter, Peters, Raggio, Ramirez Heredia, Rogalla, R0nn, Schinzel, Schmid, Speciale, Stamoulis,
Outrive, van Velzen, Visser, White, Woltjer

V: Bettini , Boissiere , Breyer, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete, Iversen, Langer,
Lannoye, Melandri , Onesta, Raffin, Roth, Staes, Verbeek
-

DR: Blot, Dillen, Kohler Klaus-Peter, Schodruch, Tauran

LDR: von Alemann, André-Léonard, Calvo Ortega, Cayet, De Clercq, Defraigne, Delorozoy,
Galland, Holzfuss, Kofoed, Maher, Nielsen, Nordmann, Verwaerde, Wijsenbeek
NI: Ceyrac, Christiansen , Pinton, Schönhuber, van der Waal

PPE: Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti , Beazley Chistopher J.P. , Beazley Peter, Bethell ,
Beumer, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Carvalho Cardoso, Casini , Cassidy, Catherwood,
Chabert, Chiabrando, Christensen Frode N0r, Contu, Cooney , Cornelissen, Dalsass , Daly,
Debatisse, Deprez, Elles, Escudero, Ferrer, Forte, Fourçans , Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia
Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Guidolin, Habsburg, Haller von Hallerstein, Herman,
Hoppenstedt, Inglewood, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. , Janssen van Raay ,
Kellett-Bowman, Lafuente Lopez, Lambrias, Langes, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lo
Giudice, Lucas Pires, Lulling, Luster, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Malangré, Marck,
Mendez de Vigo, Merz, Moorhouse, Müller, Newton Dunn, Nicholson, Patterson , Pesmazoglou,
Pierros, Pisoni Ferruccio, Plumb, Prag, Price, Pronk, Rawlings, Reding, Reymann , Rinsche,
Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Rovsing, Simpson Anthony M.H. , Sonneveld, Spencer,
Stavrou, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Tumer, Valverde Lopez,
Vanlerenberghe, Verhagen, Welsh
PSE : Adam, Alvarez de Paz, Arbeloa Muru, Barón Crespo, Barton, Belo, Bird, Blak, Bofill
Abeilhe, Bru Purón , Buchan, Buron, Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez, Catasta, Caudron,

Ceci , Cheysson, Coates, Coimbra Martins, Colino Salamanca, Collins , Colom i Naval ,
Crampton, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, Desama, Díez de Rivera Icaza, Duarte
Cendán, Dührkop Duhrkop, Elliott, Falconer, Fantuzzi, Ford, Garcia Arias, Green, Harrison,
Hughes, Izquierdo Rojo, Karellis , Laroni, Linkohr, Lomas, McCubbin, Magnani Noya,
Maibaum, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Megahy , Mihr, Miranda
de Lage, Morris, Newens, Newman, Oddy, Onur, Papoutsis , Piecyk, Pollack, Pons Grau , van
Putten, Raftopoulos, Randzio-Plath, Read, Regge, Rosmini, Rossetti , Roth-Behrendt, Rothe,
Sainjon, Sakellariou, Samland, Santos, Sanz Fernández, Schlechter, Schwartzenberg , Sierra
Bardají, Simons , Simpson Brian, Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue, Trivelli , Tsimas,
Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi , Verde ï Aldeã, Vertemati, von der Vring, Wettig, Wilson ,
Wynn

RDE: Andrews, Chesa, Fitzgerald, Heider, Lalor, Lataillade, Lauga, de la Malène , Musso,
Nianias, Pasty
(O)
ARC : Moretti , Piermont

PPE : Langenhagen, Menrad
PSE: Frimat, Happart, Imbeni , Rothley
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47. Relatório Vittinghoff A3-0101/94
Alteração 7,3
(+)

ARC : Bj0rnvig , Moretti , Sandbæk
LDR: Bertens, Capucho, Coelho, Larive, Marques Mendes, Partsch, Pimenta, Porto,
Ruiz-Giménez Aguilar, Vohrer, de Vries
NI: Geraghty , Gonzalez Alvarez, Grund, Gutierrez Diaz

PPE: Alber, Beazley Peter, Bonetti , Brand Hans-Jürgen, Florenz, Pòettering, Sboarina,
Schiedermeier, von Wogau
PSE : Alvarez de Paz, Arbeloa Muru, Balfe, Barón Crespo, Belo, Bird, Bontempi , Buchan,
Cingari , Coates , Coimbra Martins, Colino Salamanca, Collins , Crampton, Cravinho, da Cunha
Oliveira, Elliott, Falconer, Fayot, Ford, Goedmakers, Görlach, Green, Grõner, Hánsch, Harrison,
Hervé, Hughes , Imbeni , Izquierdo Rojo, Jensen, Kuhn, Laroni , Linkohr, Lomas, Lüttge,
McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Martin David W. , McMahon, Megahy, Metten, Mihr,
Morris, Muntingh, Newens, Newman, Oddy , Onur, Pagoropoulos, Papoutsis, Peter, Peters,
Piecyk, Pons Grau, van Putten, Raftopoulos , Raggio, Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read,
Regge, Rogalla, R0nn, Rossetti , Roth-Behrendt, Rothe, Sakellariou, Samland, Santos , Schinzel,
Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Simons, Simpson Brian, Speciale , Stamoulis, Stewart, Titley,
Tongue, Tsimas, Outrive, Vecchi , van Velzen , Vertemati , Visser, Vittinghoff, von der Vring,
White, Wilson, Wynn

V : Bettini , Boissière, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete, Langer, Lannoye
-

DR : Blot, Dillen , Köhler Klaus-Peter, Schodruch , Tauran

LDR: André-Léonard, De Clercq, Defraigne, Delorozoy , Galland, Kofoed, Maher, Nielsen,
Nordmann, Verwaerde, Wijsenbeek
NI: Ceyrac, Schönhuber, van der Waal
PPE : Areitio Toledo, Anas Cañete , Banotti, Beazley Christopher J.P. , Bethell, Bõge,
Bourlanges, de Bremond d'Ars, Carvalho Cardoso, Casini , Cassidy, Catherwood, Chabert,
Chiabrando, Christensen Frode N0r, Contu, Cooney , Cornelissen, Dalsass, Daly , Debatisse,
Deprez, Elles, Ferrer, Forte, Fourçans, Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Gil-Robles
Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman,
Hoppenstedt, Inglewood, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. , Janssen van Raay,
Kellett-Bowman, Lafuente Lopez, Lagakos, Lambrias, Langes , Lemmer, Llorca Vilaplana, Lo
Giudice, Lucas Pires, Lulling, Luster, McIntosh, McMillan-Scott, Malangré, Marck, Melchior,
Mendez de Vigo, Merz, Moorhouse, Muller, Newton Dunn, Nicholson, Patterson, Pesmazoglou,
Pierros, Pisoni Ferruccio, Plumb, Prag, Price, Pronk, Rawlings, Reding, Reymann, Rinsche,
Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Rovsing, Seligman , Simpson Anthony M.H. , Sonneveld,
Spencer, Stavrou, Stevens, Stewart-Clark, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde Lopez,
Vanlerenberghe, Verhagen, Welsh
PSE: Bofill Abeilhe, Bru Purón , Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez, Catasta, Colom i

Naval, Diez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Garcia Arias, Karellis, Miranda de Lage, Sainjon,
Sanz Fernández, Schwartzenberg , Tomlinson, Trivelli , Vázquez Fouz
RDE: Andrews, Chesa, Fitzgerald, Heider, Lalor, Lataillade, Lauga, de la Malène, Musso,
Nianias, Pasty
(O)

PPE: Langenhagen, Menrad
PSE : Bowe, Cheysson, Frimat, Medina Ortega, Rothley
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48. Relatório Vittinghoff A3-0101/94

Alteração 13,1
(+)
ARC : Bonde , Sandbæk

LDR: Bertens, Capucho, Coelho, De Gucht, Larive, Marques Mendes , Partsch, Pimenta, Porto,
Pucci , Ruiz-Giménez Aguilar
NI: Christiansen, Geraghty, Gonzalez Alvarez, Grund, Gutiérrez Diaz

PPE : Alber, Böge, Brand Hans-Jürgen, Brok, Florenz, Friedrich, Janssen van Raay,
Langenhagen, Merz, Poettering, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, von Wogau
PSE: Avgerinos, Balfe, Belo, Bird, Blak, Buchan, Catasta, Ceci , Cingari , Coates , Collins ,
Crampton, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, van den Brink, Dury , Elliott, Falconer,
Fantuzzi, Fayot, Ford, Goedmakers, Görlach, Green, Gröner, Hánsch, Harrison, Hervé, Hughes ,
Imbeni, Jensen, Karellis , Kohler Heinz Fritz, Kuhn, Laroni, Linkohr, Lomas, Lüttge, McCubbin,
Magnani Noya, Maibaum, Martin David W. , McMahon, Megahy , Metten, Morán Lopez,
Morns, Muntingh, Newens , Newman, Oddy, Onur, Pagoropoulos, Papoutsis, Peter, Peters,
Piecyk, Pollack, van Putten, Raftopoulos, Raggio, Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, R0nn,
Rossetti , Roth-Behrendt, Rothe, Sakellanou, Samland, Santos , Schinzel , Schlechter, Schmid,

Schmidbauer, Simons, Simpson Brian, Stamoulis, Stewart, Titley, Tongue, Trivelli, Tsimas,
Outrive, Vecchi , van Velzen, Vertemati , Visser, Vittinghoff, von der Vring, Wettig, White,
Wilson, Woltjer, Wynn
V: Bettini, Boissière, Breyer, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete, Iversen, Langer,
Lannoye, Melandri, Onesta, Raffin, Staes, Verbeek
(-)
DR: Blot, Tauran

LDR: von Alemann, André-Leonard, Calvo Ortega, Cayet, De Clercq, Defraigne , Delorozoy ,
Galland, Holzfuss, Kofoed, Maher, Nielsen, Nordmann , Verwaerde

NI: Ceyrac, Pinton, Schönhuber, van der Waal
PPE: Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. , Beazley Peter, Bethell ,
Beumer, Bonetti , Bourlanges, de Bremond d'Ars, Carvalho Cardoso, Casini, Cassidy ,
Catherwood, Chabert, Chiabrando, Christensen Frode N0r, Contu, Cooney, Cornelissen,
Dalsass, Daly, Debatisse, Deprez, Elles, Estgen, Ferrer, Forte, Fourçans , Funk, Gaibisso, Garcia
Amigo, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou , Haller von Hallerstein, Herman,
Hoppenstedt, Inglewood, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. , Kellett-Bowman,
Lafuente Lopez, Lagakos , Lambrias, Langes, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lo Giudice,
Lucas Pires, Lulling, Luster, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Malangré, Marck, Mendez
de Vigo, Moorhouse, Muller, Newton Dunn, Nicholson, Patterson , Peijs , Pesmazoglou, Pierros,
Pisoni Ferruccio, Plumb, Prag, Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rawlings, Reding, Reymann,
Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Rovsing , Simpson Anthony M.H. , Sonneveld,
Spencer, Stavrou, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Valverde Lopez,
Vanlerenberghe, Verhagen, Welsh
PSE: Alvarez de Paz, Arbeloa Muru, Barón Crespo, Bofill Abeilhe, Bru Purón , de la Cámara
Martínez, Caudron, Coimbra Martins, Colino Salamanca, Colom i Naval , Desama, Diez de

Rivera Icaza, Frimat, Garcia Arias , Happart, Izquierdo Rojo, Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega,
Mihr, Miranda de Lage, Pons Grau, Ramirez Heredia, Sainjon, Sanz Fernández, Sierra Bardají,
Vayssade, Vázquez Fouz, Verde i Aldea
RDE: Andrews, Chesa, Fitzgerald, Heider, Lalor, Lataillade, Lauga, de la Malène , Musso,
Nianias, Pasty
(O)

ARC : Bjørnvig, Canavarro, Ewing, Moretti
PPE : Menrad

PSE: Buron, Cheysson, Rosmini, Rothley
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49. Relatório Vittinghoff A3-01 01/94

Alteração 13,2
(+)

LDR: Bertens, De Gucht, Kofoed, Larive, Marques Mendes, Partsch
NI: Geraghty, Gonzalez Alvarez, Grund, Gutiérrez Diaz, Schlee
PPE : Alber, Böge, de Bremond d' Ars , Florenz, Pesmazoglou , Poettering, Pronk, Schiedermeier,
Schleicher

PSE: Barton, Bird, Cheysson, Köhler Heinz Fritz, Vittinghoff
RDE: Chesa, Lataillade

V : Bettini , Iversen, Melandri
(-)

DR: Blot, Kohler Klaus-Peter, Schodruch, Tauran

LDR: von Alemann, André-Léonard, Calvo Ortega, Cayet, Coelho, De Clercq, Defraigne,
Delorozoy, Galland, Holzfuss, Maher, Nielsen, Nordmann, Porto, Vohrer, Wijsenbeek
NI: Ceyrac, Christiansen , Pinton, Schönhuber, van der Waal

PPE : Areitio Toledo, Banotti , Beazley Christopher J.P. , Beazley Peter, Bethell , Bourlanges,
Brand Hans-Jürgen , Carvalho Cardoso, Casini , Cassidy, Catherwood, Chabert, Chiabrando,
Christensen Frode N0r, Contu , Cooney , Cornelissen , Dalsass, Daly , Debatisse, Deprez, Estgen,
Ferrer, Forte, Fourçans, Friedrich, Funk, Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther,
Guidolin, Habsburg , Hadjigeorgiou, Herman, Hoppenstedt, Inglewood, Jackson Caroline F. ,
Janssen van Raay, Kellett-Bowman, Lafuente Lopez, Lagakos, Lambrias, Langes, Lemmer,
Lenz, Llorca Vilaplana, Lucas Pires, Lulling , Luster, McCartin , McIntosh, McMillan-Scott,
Malangré, Marck, Melchior, Mendez de Vigo, Merz, Moorhouse, Muller, Newton Dunn,
Nicholson, Oostlander, Patterson, Peijs, Pierros, Pisoni Ferruccio, Plumb, Prag, Price,
Quisthoudt-Rowohl , Rawlings , Reding, Reymann, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar,
Sboarina, Seligman , Simpson Anthony M.H. , Sonneveld, Spencer, Stavrou, Stevens,
Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde Lopez, Vanlerenberghe,
Verhagen, Welsh

PSE : Alvarez de Paz, Arbeloa Muru , Avgerinos , Barón Crespo, Belo, Blak, Bontempi , Bru
Purón, Buchan , Buron , Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Catasta, Caudron, Ceci ,

Cingari , Coates, Coimbra Martins , Colino Salamanca, Collins , Crampton , Cravinho, Crawley,
da Cunha Oliveira, Delcroix , van den Brink, Desama, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán,

Dury, Dührkop Duhrkop, Elliott, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford, Frimat, Garcia Arias ,
Goedmakers, Görlach, Green , Grõner, Hánsch, Happart, Harrison , Hervé, Hughes, Imbeni ,
Izquierdo Rojo, Jensen, Karellis, Kuhn , Laroni , Linkohr, Lomas , Lüttge, McCubbin , Magnani
Noya, Maibaum, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Megahy, Metten,
Mihr, Miranda de Lage, Morris, Muntingh , Newens, Newman , Oddy, Onur, Pagoropoulos ,
Papoutsis, Peter, Peters, Piecyk, Pollack, Pons Grau , van Putten, Raftopoulos, Raggio, Ramirez
Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, R0nn , Rossetti , Roth-Behrendt, Rothe , Rothley ,
Sainjon, Sakellariou , Samland, Santos , Sanz Fernández, Schinzel , Schlechter, Schmid,
Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají, Simons, Simpson Brian , Speciale, Stamoulis,
Stewart, Titley , Tomlinson, Tongue , Trivelli , Tsimas , Outrive, Vayssade , Vázquez Fouz,
Vecchi , van Velzen, Verde i Aldeã, Vertemati , Visser, von der Vring, Wettig, White, Wilson,
Wynn
RDE: Andrews, Heider, Lalor, Lauga, de la Malène, Musso, Nianias, Pasty
V : Breyer, Cramon Daiber, Raffin
(O)

ARC : Bjørnvig, Bonde, Canavarro, Ewing , Moretti , Sandbæk
LDR: Capucho, Ruiz-Giménez Aguilar
PPE: Langenhagen , Menrad
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PSE : Colom i Naval

V : van Dijk, Ernst de la Graete, Lannoye, Onesta, Staes

50. Relatorio VittinghoffA3-01 01/94
Alteração 14
(+)

ARC : Bjørnvig, Bonde, Sandbæk, Santos Lopez

LDR: Bertens, Coelho, De Gucht, Larive, Marques Mendes, Partsch, Pimenta, Porto, Pucci ,
Ruiz-Giménez Aguilar, Vohrer, Wijsenbeek
NI: Christiansen, Geraghty, Gonzalez Alvarez, Grund, Gutierrez Diaz, Schlee

PPE: Alber, Böge, Bonetti , Brand Hans-Jürgen, Florenz, Langenhagen, Schiedermeier,
Schleicher, von Wogau

PSE : Avgerinos , Balfe, Barton , Belo, Bird, Blak, Bontempi, Buchan, Catasta, Ceci , Cingari ,
Coates, Collins, Crampton, Cravinho, Crawley , da Cunha Oliveira, Delcroix, van den Brink,
Dury , Elliott, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford, Goedmakers, Görlach, Green , Grõner, Hánsch,
Happart, Harrison , Hughes , Imbeni , Jensen, Karellis, Köhler Heinz Fritz, Kuhn, Linkohr,
Lomas, Lüttge, McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Martin David W. , McMahon, Megahy ,
Metten, Morris , Muntingh, Newens, Newman, Oddy, Onur, Pagoropoulos , Papoutsis, Peter,
Peters, Piecyk, Pollack, Raftopoulos , Raggio, Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge,
Rogalla, R0nn, Rossetti , Roth-Behrendt, Rothe, Sakellariou, Samland, Santos, Schinzel ,
Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schwartzenberg , Simons, Simpson Brian, Stamoulis ,
Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue, Trivelli , Tsimas, Outrive, Vecchi , van Velzen, Vertemati ,
Visser, Vittinghoff, von der Vring , Wettig, White , Wilson , Wynn
V : Bettini , Boissière, Breyer, van Dijk, Ernst de la Graete, Iversen, Langer, Lannoye, Melandri ,
Onesta, Raffin , Staes , Verbeek
-

DR: Blot, Dillen, Köhler Klaus-Peter, Schodruch

LDR: von Alemann, Andre-Leonard, Calvo Ortega, Cayet, De Clercq, Defraigne, Delorozoy,
Galland, Holzfuss, Kofoed, Maher, Nielsen, Nordmann, Verwaerde

NI: Ceyrac, Pinton, Schönhuber, van der Waal

PPE : Areitio Toledo, Anas Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. , Beazley Peter, Bethell,
Beumer, Bourlanges, de Bremond d'Ars , Carvalho Cardoso, Casini , Cassidy, Catherwood,
Chabert, Chiabrando, Christensen Frode N0r, Contu, Cooney, Cornelissen, Dalsass, Daly,
Debatisse, Deprez, Elles, Estgen, Ferrer, Forte, Fourçans, Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia
Amigo, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman,
Hoppenstedt, Inglewood, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. , Janssen van Raay,
Kellett-Bowman, Lacaze, Lafuente Lopez, Lagakos, Lambrias , Langes, Lemmer, Lenz, Llorca
Vilaplana, Lo Giudice, Lucas Pires , Lulling, Luster, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott,
Malangré, Marck, Melchior, Mendez de Vigo, Merz, Moorhouse, Muller, Newton Dunn,
Nicholson, Oostlander, Patterson, Peijs, Pesmazoglou , Pierros , Plumb, Prag, Price,
Quisthoudt-Rowohl , Rawlings, Reding, Reymann, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar,
Rovsing, Sboarina, Seligman , Simpson Anthony M.H. , Sonneveld, Spencer, Stavrou, Stevens,
Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Valverde Lopez, Vanlerenberghe, Verhagen,
Welsh
/

PSE : Alvarez de Paz, Arbeloa Muru, Barón Crespo, Bofill Abeilhe, Bru Purón, Cabezón Alonso,
de la Cámara Martínez, Caudron, Cheysson, Coimbra Martins, Colino Salamanca, Colom i
Naval, Desama, Diez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Frimat, Garcia Arias,
Hervé, Izquierdo Rojo, Laroni, Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Mihr, Miranda de Lage, Pons
Grau, van Putten, Sainjon, Sanz Fernández, Sierra Bardají, Vayssade, Vázquez Fouz, Verde i
Aldea

RDE: Andrews, Chesa, Fitzgerald, Heider, Lalor, Lataillade, Lauga, de la Malène, Musso,
Nianias, Pasty
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(O)
ARC : Canavarro, Moretti

CG : Dessylas
PPE : Menrad

PSE: Rosmini , Rothley

51 . Relatorio Ronn A3-0108/94

Alteração 13,1
(+)

ARC : Barrera i Costa, Bjørnvig , Bonde, Canavarro, Ewing , Piermont, Sandbæk, Santos Lopez
CG : Ainardi , Alavanos, Dessylas, Elmalan, Ephremidis , Miranda da Silva, Querbes
LDR: Calvo Ortega, Capucho, Cayet, Coelho, De Clercq , Defraigne, Galland, Gasòliba i Böhm,
Holzfuss, Larive, Marques Mendes, Partsch, Pimenta, Porto, Pucci , Ruiz-Giménez Aguilar,
Vohrer

NI: Geraghty , Gonzalez Alvarez, Grund, Gutierrez Diaz, Schlee
PPE: Banotti , de Bremond d'Ars, Lacaze, McCartin, Peijs

PSE: Álvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barton, Belo,
Bird, Blak, Bofill Abeilhe, Bontempi , Bowe, Bru Purón , Buchan, Buron , de la Câmara Martinez,
Catasta, Caudron, Ceci , Coates, Coimbra Martins , Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval ,

Cot, Crampton, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, Delcroix , van den Brink, Desama, Díez
de Rivera Icaza, Duarte Cendán , Dührkop Dührkop, Elliott, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford,
Frimat, Garcia Arias , Goedmakers, Görlach, Green, Grõner, Hánsch, Happart, Harrison, Hervé,
Hoff, Hughes, Imbeni , Jensen, Junker, Köhler Heinz Fritz, Kuhn, Linkohr, Lomas, Lüttge,
McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Marinho, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi,
Medina Ortega, Megahy, Metten, Mihr, Miranda de Lage, Morris, Muntingh, Newens, Newman,

Oddy , Onur, Pagoropoulos, Peter, Peters, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten , Raftopoulos ,
Raggio, Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, R0nn, Rosmini , Rossetti,
Roth-Behrendt, Sainjon, Sakellariou , Samland, Sanz Fernández, Sapena Granell , Schinzel,
Schlechter, Schmidbauer, Sierra Bardají, Simpson Brian, Smith Alex , Speciale, Stamoulis,
Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue, Tsimas , Van Hemeldonck, Outrive , Vayssade, Vázquez
Fouz, Vecchi, van Velzen, Verde i Aldeã, Vertemati , Visser, Vittinghoff, von der Vring , White,
Wilson, Woltjer, Wynn
RDE: Lalor, Lane, Lataillade , Musso, Pasty
V : Bettini , Boissière, Breyer, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete, Iversen , Langer,
Onesta, Raffin, Roth, Staes, Telkämper, Verbeek
-

LDR: André-Leonard, De Gucht, Delorozoy , Kofoed, Maher, Nielsen, Nordmann

PPE: Alber, Anastassopoulos, Anas Cañete, Beazley Christopher J.P. , Beazley Peter, Bethell,
Beumer, Bõge , Bonetti , Borgo, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, Brok, Carvalho Cardoso,
Casini , Cassidy , Catherwood, Chabert, Chiabrando, Contu , Cooney , Cornelissen, Cushnahan,
Dalsass, Daly, Deprez, Elles, Estgen, Ferrer, Forte, Fourçans , Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia
Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin , Habsburg, Hadjigeorgiou , Haller von
Hallerstein, Herman, Hoppenstedt, Inglewood, Iodice, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher
M. , Jepsen, Kellett-Bowman, Lafuente Lopez, Lagakos, Lambrias, Langenhagen, Langes,
Lemmer, Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lucas Pires , Lulling, McIntosh, Marck, Melchior,
Menrad, Merz, Moorhouse , Muller, Newton Dunn , Oostlander, Patterson , Pierros , Pisoni

Ferruccio, Plumb, Poettering , Prag, Price, Quisthoudt-Rowohl, Rawlings, Reding , Reymann,
Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Rovsing, Sarlis, Sboarina, Schiedermeier,
Schleicher, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sonneveld, Spencer, Stavrou, Stewart-Clark,
Thyssen, Tindemans, Turner, Vanlerenberghe, Welsh, von Wogau
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Quarta-feira, 9 de Março de 1994
52. Relatório Ronn A3-0108/94

Alteração 13,2
(+)

ARC : Barrera i Costa, Bjørnvig, Bonde, Canavarro, Piermont, Sandbæk, Santos López,
Vandemeulebroucke

CG : Ainardi, Elmalan, Miranda da Silva, Querbes, Ribeiro

LDR: von Alemann, André-Léonard, Calvo Ortega, Cayet, Coelho, De Gucht, De Clercq,
Defraigne, Delorozoy, Galland, Gasòliba i Böhm, Holzfuss, Larive, Maher, Marques Mendes,
Partsch, Pimenta, Porto, Pucci, Ruiz-Giménez Aguilar, Verwaerde, Vohrer
NI: Geraghty, Gonzalez Alvarez, Grund, Gutiérrez Diaz, Schlee
PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti , Beazley Peter, Bethell,
Beumer, Böge, Bonetti , Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d Ars, Carvalho Cardoso,
Casini, Chabert, Chiabrando, Contu, Cooney , Cornelissen, Cushnahan, Dalsass , Estgen, Ferrer,
Florenz, Forte, Fourçans, Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado,
Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman, Hoppenstedt,
Iodice, Lacaze, Lafuente López, Lagakos, Lambdas, Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz,
Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lucas Pires, Lulling, Luster, McCartin , Malangré, Marck,
Melchior, Menrad, Merz, Muller, Oostlander, Patterson, Peijs, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni
Ferruccio, Poettering, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Reding , Reymann, Rinsche, Robles Piquer,
Romera i Alcàzar, Sarlis , Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Simpson Anthony
M.H. , Sonneveld, Stavrou , Stewart-Clark, Thyssen, Tindemans, Vanlerenberghe , von Wogau
PSE: Adam, Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos , Barón Crespo, Barton, Belo,
Bird, Blak, Bofill Abeilhe, Bowe, Bru Purón, Buchan, Buron , Cabezón Alonso, de la Cámara

Martínez, Catasta, Caudron, Ceci , Cingari , Coates, Coimbra Martins, Colino Salamanca,
Collins , Colom i Naval , Cot, Crampton, Cravinho, Crawley , da Cunha Oliveira, Delcroix , van
den Brink, Desama, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán , Dury, Duhrkop Dührkop, Elliott,
Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford, Frimat, Garcia Anas, Goedmakers, Görlach, Green, Gröner,
Hänsch, Happart, Harrison, Herve, Hoff, Hughes, Imbeni , Jensen, Junker, Kohler Heinz Fritz,
Kuhn, Linkohr, Lomas , Lüttge, McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Marinho, Martin David
W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Megahy, Metten, Mihr, Miranda de Lage, Morán
Lopez, Morris, Muntingh, Newens, Newman, Oddy , Onur, Pagoropoulos, Papoutsis, Peter,
Peters, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Raftopoulos, Raggio, Ramirez Heredia,
Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, R0nn, Rosmini , Rossetti , Roth-Behrendt, Rothe, Rothley,
Sainjon, Sakellanou , Samland, Sanz Fernández, Sapena Granell , Schinzel , Schlechter, Schmid,
Schmidbauer, Sierra Bardají, Simpson Brian, Smith Alex, Speciale, Stamoulis , Stewart, Titley,
Tomlinson, Tongue, Tsimas, Van Hemeldonck, Outrive, Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi , van
Velzen, Verde i Aldeã, Vertemati , Vittinghoff, Woltjer, Wynn
RDE: Chesa, Heider, Lalor, Lane, Lataillade, de la Malène, Musso, Nianias, Pasty
V: Bettini , Boissiere, Breyer, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete, Iversen, Langer,
Lannoye, Onesta, Raffin, Roth, Staes, Telkämper, Verbeek
H

LDR: Kofoed, Nielsen, Wijsenbeek
PPE: Beazley Christopher J.P. , Cassidy, Catherwood, Elles, Inglewood, Jackson Caroline F. ,
Jackson Christopher M. , Kellett-Bowman, McIntosh, Moorhouse, Newton Dunn, Plumb, Prag,
Rawlings, Spencer, Turner, Welsh
(O)
DR : Dillen , Köhler Klaus-Peter, Tauran
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Quarta-feira, 9 de Março de 1994
53. Relatório Ronn A3-01 08/94

Alteração 16
(+)

ARC : Barrera i Costa, Bj0rnvig, Bonde, Canavarro, Ewing, Piermont, Sandbæk, Santos López
CG : Ainardi , Alavanos, Dessylas, Elmalan, Ephremidis, Miranda da Silva, Querbes, Ribeiro
DR : Dillen , Köhler Klaus-Peter

LDR: von Alemann, André-Léonard, Bertens, Calvo Ortega, Capucho, Cayet, Coelho, De
Gucht, De Clercq, Delorozoy, Galland, Gasòliba i Böhm, Holzfuss, Kofoed, Larive, Maher,
Marques Mendes, Partsch, Pimenta, Porto, Pucci , Ruiz-Giménez Aguilar, Verwaerde , Vohrer,
de Vries, Wijsenbeek
NI: Geraghty, Gonzalez Alvarez, Grund, Gutierrez Diaz, Schlee

PPE : Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bethell , Beumer, Bõge, Bonetti , Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, de Bremond
d'Ars, Brok, Carvalho Cardoso, Casini , Chabert, Chiabrando, Contu , Cooney, Cornelissen,
Cushnahan, Dalsass, Daly , Deprez, Estgen, Ferrer, Florenz, Forte , Fourçans, Friedrich, Funk,
Gaibisso, Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin , Habsburg, Hadjigeorgiou ,
Haller von Hallerstein, Herman, Hoppenstedt, Iodice, Jepsen , Lacaze, Lafuente Lopez, Lagakos,
Lambrias, Langenhagen, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lo Giudice , Lucas Pires, Lulling ,
Luster, McCartin, Malangré, Marck, Melchior, Menrad, Merz, Oostlander, Patterson, Peijs,
Pierros, Pisoni Ferruccio, Poettering, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Reding , Reymann, Rinsche ,
Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Rovsing , Sarlis, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher,
Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sonneveld, Stavrou , Stevens , Stewart-Clark, Thyssen,
Tindemans, Vanlerenberghe, von Wogau
PSE : Alvarez de Paz, Apolinário, Avgerinos, Balfe, Baron Crespo, Barton , Belo, Bird, Blak,
Bofill Abeilhe, Bontempi , Bowe, Bru Purón, Buchan, Buron, Cabezón Alonso, de la Câmara
Martinez, Catasta, Caudron , Ceci, Cingari , Coates, Coimbra Martins, Colino Salamanca,
Collins , Colom i Naval, Cot, Crampton, Cravinho, Crawley , da Cunha Oliveira, Delcroix, van
den Brink, Desama, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dury , Dührkop Dührkop, Elliott,
Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford, Frimat, Garcia Arias , Goedmakers, Görlach, Green, Grõner,
Hánsch, Happart, Harrison, Hervé, Hoff, Hughes, Imbeni , Jensen, Junker, Köhler Heinz Fritz,
Kuhn, Linkohr, Lomas , Lüttge, McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Marinho, Martin David
W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Megahy , Metten, Mihr, Miranda de Lage,
Morris, Muntingh, Newens, Newman, Oddy , Onur, Pagoropoulos, Papoutsis , Peter, Peters,
Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Raftopoulos, Raggio, Ramirez Heredia, Randzio-Plath,
Read, Regge, Rogalla, R0nn, Rosmini , Rossetti , Roth-Behrendt, Rothe, Rothley , Sainjon,
Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Sapena Granell , Schinzel , Schlechter, Schmid,
Schmidbauer, Sierra Bardají, Simpson Brian , Smith Alex, Speciale, Stamoulis , Stewart, Titley,

,

Tomlinson, Tongue, Tsimas , Van Hemeldonck, Outrive, Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi , van
Velzen, Verde i Aldeã, Vertemati , Visser, Vittinghoff, von der Vring, Wettig, White, Wilson,
Woltjer, Wynn
RDE: Andrews, Chesa, Heider, Lalor, Lane, Lataillade, de la Malène, Musso, Nianias, Pasty
V: Bettini , Boissière, Breyer, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete, Iversen, Langer,
Lannoye, Melandri , Onesta, Roth, Staes, Telkämper, Verbeek
-

LDR : Nielsen

PPE: Cassidy, Catherwood, Elles, Inglewood, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. ,
Kellett-Bowman, McIntosh, Moorhouse , Newton Dunn , Plumb, Prag , Rawlings, Spencer,
Turner, Welsh

(O)

PPE : Langes
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Quarta-feira, 9 de Março de 1994
54. Relatório Ronn A3 - 01 08/94

Alteração 26
(+)

ARC : Barrera i Costa, Bjørnvig, Blaney, Bonde, Canavarro, Ewing, Piermont, Sandbæk, Santos
Lopez, Vandemeulebroucke
CG : Ainardi , Alavanos , Dessylas , Elmalan , Ephremidis, Miranda da Silva, Querbes, Ribeiro
DR : Dillen , Köhler Klaus-Peter

LDR: André-Leonard, Bertens, Calvo Ortega, Capucho, Cayet, Coelho, De Gucht, De Clercq,
Defraigne, Delorozoy , Galland, Gasoliba ï Böhm, Holzfuss , Kofoed, Lanve, Maher, Marques
Mendes , Nielsen , Partsch, Pimenta, Porto, Pucci , Ruiz-Giménez Aguilar, Verwaerde, Vohrer, de
Vries, Wijsenbeek
NI: Gonzalez Alvarez , Gutierrez Diaz

PPE : Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bethell, Beumer, Bõge, Bonetti , Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, de Bremond
d'Ars , Brok, Carvalho Cardoso, Casini, Cassidy , Catherwood , Chabert, Contu, Cooney , Coppo
Gavazzi, Cornelissen, Cushnahan, Dalsass , Daly, Deprez, Elles, Estgen, Ferrer, Florenz, Forte,
Fourçans , Friedrich, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Giinther,
Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman , Hoppenstedt, Inglewood,
Iodice , Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. , Jepsen, Kellett-Bowman, Lacaze, Lafuente
López, Lagakos, Lambrias , Langenhagen, Langes , Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lo
Giudice , Lucas Pires, Lulling, Luster, McCartin, McIntosh, Malangré, Marck, Melchior,
Menrad, Merz, Moorhouse, Müller, Newton Dunn, Oostlander, Patterson , Peijs , Pesmazoglou,
Pierros , Pisoni Ferruccio, Plumb, Poettering , Prag, Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rawlings,
Reding, Reymann, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Rovsing , Sarlis, Sboarina,
Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sonneveld, Spencer, Stavrou,
Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Vanlerenberghe, Welsh, von Wogau

PSE : Adam, Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos , Balfe, Barón Crespo,
Barton , Belo, Bird, Blak, Bofill Abeilhe , Bowe, Bru Purón , Buchan , Buron, Cabezón Alonso, de

la Cámara Martínez, Catasta, Caudron, Ceci , Cheysson , Cingari , Coates, Coimbra Martins ,
Colmo Salamanca, Colom í Naval , Cot, Crampton , Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira,
Delcroix , van den Brink, Desama, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dury, Dührkop
Dührkop, Elliott, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford, Frimat, Garcia Arias, Goedmakers , Gõrlach,
Green, Gröner, Hänsch , Happart, Harrison , Hervé, Hoff, Hughes, Imbeni , Jensen, Köhler Heinz
Fritz, Kuhn, Linkohr, Lomas , Lüttge , McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Marinho, Martin
David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Megahy , Metten, Mihr, Miranda de Lage,
Morán Lopez, Morris, Muntingh, Newens, Newman, Oddy, Onur, Pagoropoulos, Papoutsis,
Peter, Peters, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Raftopoulos, Raggio, Ramirez Heredia,
Randzio-Plath, Read, Regge, Rogalla, R0nn, Rosmini, Rossetti, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley,
Sainjon, Sakellanou , Samland, Sanz Fernández, Sapena Granell , Schinzel,, Schlechter, Schmid,
Schmidbauer, Schwartzenberg , Sierra Bardají, Simpson Brian, Smith Alex , Speciale, Stamoulis,
Stewart, Titley , Tomlinson , Tongue , Tsimas , Van Hemeldonck, Outrive, Vayssade, Vazquez
Fouz, Vecchi , van Velzen, Verde i Aldeã, Vertemati , Visser, Vittinghoff, von der Vring, Wettig,
White, Wilson, Woltjer, Wynn

RDE: Andrews, Chesa, Heider, Lalor, Lane , Lataillade, de la Malene , Musso, Pasty
V : Bettini , Boissiere, Breyer, van Dijk, Ernst de la Graete, Iversen, Langer, Lannoye, Onesta,
Raffin , Roth, Staes, Telkämper, Verbeek
(O)
NI : Grund , Schlee

55. Relatório Ronn A3-0108/94

Alteração 28
(+)

ARC : Barrera i Costa, Bjørnvig, Blaney , Bonde, Canavarro, Ewing, Piermont, Sandbæk, Santos
Lopez, Vandemeulebroucke
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CG : Ainardi , Alavanos, Dessylas, Elmalan , Ephremidis, Miranda da Silva, Querbes, Ribeiro
DR: Dillen , Gollnisch, Köhler Klaus-Peter

LDR: André-Leonard, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, De Gucht, De Clercq, Defraigne,
Delorozoy , Gasòliba i Böhm, Holzfuss, Marques Mendes , Nielsen, Partsch, Porto, Pucci ,
Ruiz-Giménez Aguilar, Verwaerde, Vohrer, de Vries, Wijsenbeek
NI: Geraghty , Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Díaz

PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Anas Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bethell , Bõge, Bonetti , Bourlanges, Brand Hans-Jiirgen , de Bremond d'Ars,
Brok, Carvalho Cardoso, Casini , Chabert, Contu, Cooney, Coppo Gavazzi , Cornelissen,
Cushnahan , Dalsass, Daly , Deprez, Estgen, Ferrer, Florenz, Forte , Fourçans, Friedrich, Funk,
Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gunther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou , Haller
von Hallerstein, Herman, Hoppenstedt, Iodice, Jackson Christopher M. , Jepsen, Lacaze,
Lafuente Lopez, Lagakos , Lambrias, Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana,
Lo Giudice, Lucas Pires , Lulling, Luster, McCartin, Malangré , Marck, Melchior, Menrad, Merz,
Muller, Oostlander, Peijs, Pesmazoglou, Pisoni Ferruccio, Poettering , Pronk,
Quisthoudt-Rowohl , Reding, Reymann, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Rovsing,
Sarlis, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Simpson Anthony M.H. , Sonneveld, Stavrou ,
Stewart-Clark, Theato, Thyssen , Tindemans, Vanlerenberghe, von Wogau
PSE: Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru , Avgerinos , Balfe, Barón Crespo, Barton, Belo,
Bird, Blak, Bofill Abeilhe, Bontempi , Bowe, Bru Purón, Buchan, Buron, Cabezón Alonso, de la
Câmara Martinez, Catasta, Caudron , Ceci , Cheysson, Cingari , Coates , Coimbra Martins, Colino
Salamanca, Colom i Naval , Cot, Crampton, Cravinho, Crawley , da Cunha Oliveira, Delcroix,
van den Brink, Desama, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dury , Dührkop Dührkop, Elliott,
Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford, Frimat, Garcia Arias , Goedmakers, Gõrlach, Green, Grõner,
Hãnsch, Happart, Harrison, Hervé, Hoff, Hughes , Imbeni , Jensen , Junker, Köhler Heinz Fritz,
Kuhn, Linkohr, Lomas, Lüttge, McCubbin, Magnani Noya, Maibaum , Marinho, Martin David
W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Megahy , Metten, Mihr, Miranda de Lage,
Morris, Muntingh, Newens, Newman, Oddy , Onur, Pagoropoulos, Papoutsis , Peter, Peters ,
Piecyk, Pollack, Pons Grau , van Putten , Raftopoulos, Raggio, Ramirez Heredia, Randzio-Plath,
Read, Regge, Rogalla, Rosmini, Rossetti , Roth-Behrendt, Rothe, Rothley , Sainjon, Sakellariou,
Samland, Sanz Fernández, Sapena Granell, Schinzel , Schlechter, Schmid, Schmidbauer,
Schwartzenberg, Sierra Bardají, Simpson Brian, Smith Alex , Speciale, Stamoulis, Stewart,
Titley, Tomlinson, Tongue, Tsimas, Van Hemeldonck, Outrive, Vayssade, Vázquez Fouz,
Vecchi , van Velzen , Verde i Aldeã, Vertemati , Visser, Vittinghoff, von der Vring, Wettig ,
White, Wilson, Woltjer, Wynn
RDE: Chesa, Heider, Lalor, Lane , Lataillade, de la Malène, Musso, Nianias , Pasty
V : Bettini , Boissière, Breyer, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete, Iversen, Langer,
Lannoye, Onesta, Raffin , Roth, Staes, Telkämper, Verbeek
(-)
LDR : Kofoed

NI : Grund, Schlee

PPE: Cassidy , Catherwood, Elles, Inglewood, Jackson Caroline F. , Kellett-Bowman, McIntosh,
Moorhouse , Newton Dunn, Patterson, Plumb, Prag , Price, Rawlings , Seligman, Spencer, Turner,
Welsh

56. Relatório Florenz A3 - 0095/94

Alteração 14
(+)

ARC : Barrera i Costa, Bjørnvig , Blaney, Canavarro, Ewing, Sandbæk, Vandemeulebroucke
CG: Dessylas, Querbes, Ribeiro
LDR: von Alemann , André-Léonard, Bertens, Calvo Ortega, Capucho, Cayet, Coelho, De
Gucht, Defraigne, Galland, Holzfuss, Maher, Marques Mendes , Nielsen, Partsch, Pimenta,
Porto, Pucci , Vohrer, de Vries, Wijsenbeek
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Quarta-feira, 9 de Março de 1994
NI : Gonzalez Alvarez

PPE: Areitio Toledo, Forte, Gaibisso, Kellett-Bowman, Lacaze, Lafuente Lopez, Llorca
Vilaplana, Schiedermeier

PSE: Adam, Alvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo,
Barton, Belo, Bird, Bofill Abeilhe, Bontempi, Bowe, Bru Purón, Buron, Cabezón Alonso, de la
Cámara Martínez, Catasta, Caudron, Ceci , Cheysson, Cingari , Coates, Colino Salamanca, Cot,
Crampton, Crawley , da Cunha Oliveira, Delcroix, van den Brink, Desama, Díez de Rivera Icaza,
Duarte Cendán, Dury, Elliott, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford, Frimat, Garcia Arias,
Goedmakers, Görlach, Green, Gröner, Hänsch, Harrison, Hervé, Hoff, Hughes, Imbeni , Linkohr,
Lomas, Lüttge, McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Martin David W. , McMahon,
Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Megahy, Metten, Mihr, Miranda de Lage, Morris, Muntingh,
Napoletano, Newens, Newman, Oddy , Onur, Pagoropoulos, Papoutsis, Pery, Peter, Peters,
Pollack, Pons Grau, van Putten, Raftopoulos, Raggio, Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read,
Regge, Rogalla, Rosmini, Rossetti, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley , Sakellariou, Samland, Sanz
Fernández, Sapena Granell, Schinzel, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra
Bardají, Simpson Brian, Smith Alex, Speciale, Stamoulis, Stewart, Titley , Tomlinson, Tongue,
Tsimas, Van Hemeldonck, Outrive , Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi , Verde i Aldeã, Vertemati,
Visser, Vittinghoff, von der Vring, Wettig, White, Wilson, Wynn
V: Bettini, Boissière, Breyer, van Dijk, Ernst de la Graete, Iversen, Langer, Lannoye, Onesta,
Raffin, Roth, Staes, Telkämper
(-)

LDR: Delorozoy, Kofoed

PPE: Alber, Anastassopoulos, Arias Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. , Beazley Peter,

Bethell, Beumer, Bõge, Bonetti, Borgo, Brand Hans-Jiirgen, de Bremond d' Ars, Casini, Cassidy,
Catherwood, Chiabrando, Contu, Cooney, Cornelissen, Cushnahan , Dalsass , Elles, Estgen,
Ferrer, Florenz, Fourçans, Friedrich, Funk, Garcia Amigo, Giinther, Habsburg , Hadjigeorgiou,
Haller von Hallerstein, Herman, Hoppenstedt, Inglewood, Iodice, Jackson Christopher M. ,
Jepsen, Lagakos , Lambrias, Langenhagen, Langes , Lemmer, Lenz, Lucas Pires, Lulling,
McCartin, McIntosh, Marck, Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Muller, Newton Dunn,
Nicholson, Patterson, Peijs, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Plumb, Poettering, Price,
Quisthoudt-Rowohl, Reding, Reymann, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Rovsing,
Sarlis, Sboarina, Schleicher, Simpson Anthony M.H. , Sonneveld, Stevens, Stewart-Clark,
Theato, Tindemans, Vanlerenberghe, Welsh, von Wogau
PSE : Woltjer
RDE: Andrews, Chesa, Heider, Lane, Lataillade, de la Malene, Pasty
(O)
DR: Dillen, Kohler Klaus-Peter
PPE : Luster

57. Relatório Florenz A3-0095/94

Alteração 15
(+)

ARC: Barrera i Costa, Bjørnvig, Canavarro, Ewing, Sandbæk, Vandemeulebroucke
CG: Dessylas, Querbes, Ribeiro
LDR: Nielsen
NI : Gonzalez Alvarez

PPE: Kellett-Bowman, Lacaze, Llorca Vilaplana, McCartin, Moorhouse, Pronk

PSE: Alvarez de Paz, Arbeloa Muru, Barton, Ceci, Cheysson, Desama, Duarte Cendán, Hànsch,
Linkohr, Oddy, Pagoropoulos, Sapena Granell , Smith Alex , Vittinghoff
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V : Bettini, Boissière, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete, Iversen, Langer, Lannoye,
Onesta, Raffin, Roth, Staes, Telkämper
-

LDR: von Alemann, André-Leonard, Bertens, Calvo Ortega, Capucho, Cayet, Coelho, De
Gucht, Defraigne , Delorozoy, Galland, Holzfuss, Kofoed, Maher, Marques Mendes , Partsch,
Pimenta, Porto, Pucci , Ruiz-Giménez Aguilar, Vohrer, de Vries, Wijsenbeek
NI : van der Waal

PPE : Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Beazley Christopher J.P. ,
Beazley Peter, Bethell , Beumer, Bõge, Brand Hans-Jiirgen, de Bremond d'Ars, Brok, Cassidy ,
Catherwood, Chiabrando, Contu, Cooney , Cornelissen, Cushnahan , Elles, Estgen, Ferrer,
Florenz, Forte, Fourçans, Friedrich, Funk, Gil-Robles Gil-Delgado, Giinther, Habsburg,
Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman, Inglewood, Iodice, Jackson Christopher M. ,
Jepsen, Lafuente Lopez, Lagakos, Lambrias , Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Lucas Pires,
Lulling, Luster, McIntosh, Marck, Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Muller, Newton
Dunn, Nicholson, Patterson, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Plumb, Poettering, Prag,
Price, Quisthoudt-Rowohl, Reding, Rinsche, Romera i Alcàzar, Rovsing, Sarlis , Sboarina,
Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark, Theato, Tindemans,
Turner, Vanlerenberghe, Welsh, von Wogau

PSE : Adam, Apolinário, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Belo, Bird, Bofill Abeilhe, Bontempi ,
Bowe, Bru Purón , Buron, Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Catasta, Caudron, Cingari ,
Coates, Colom i Naval , Cot, Crampton, Crawley , da Cunha Oliveira, Delcroix , van den Brink,
Díez de Rivera Icaza, Dury , Elliott, Fantuzzi , Fayot, Frimat, Garcia Arias , Goedmakers , Gõrlach,
Green, Grõner, Harrison, Hervé, Hoff, Hughes , Imbeni , Lomas, Lüttge , McCubbin , Magnani
Noya, Maibaum, Martin David W. , Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Megahy , Metten, Mihr,
Miranda de Lage, Morris, Muntingh, Napoletano, Newens, Newman, Onur, Papoutsis, Pery,
Peter, Peters , Pollack, Pons Grau, Raftopoulos, Raggio, Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read,
Regge, Rogalla, Rosmini, Rossetti, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Sanz
Fernández, Schinzel , Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Sierra Bardají, Simpson Brian,
Stamoulis, Stewart, Titley , Tomlinson , Tongue, Tsimas, Van Hemeldonck, Outrive, Vayssade,
Vázquez Fouz, Vecchi, Verde i Aldeã, Vertemati , Visser, von der Vring , Wettig , White, Wilson,
Wynn
RDE: Andrews, Chesa, Heider, Lane, Lataillade, de la Malene , Pasty

58. Relatório Von Wogau A3-0122/94

Alteração 7
(+)

LDR: von Alemann, Bertens , Delorozoy, Gasoliba ï Böhm, Holzfuss , Kofoed, Larive, Maher,
Marques Mendes, Nielsen, Partsch, Porto, Pucci , Ruiz-Giménez Aguilar, Verwaerde, Vohrer, de
Vries, Wijsenbeek
PPE: Thyssen

PSE: Avgennos, Duarte Cendan , Elliott, von der Vring
V : Roth

-)

ARC : Barrera i Costa, Blaney, Ewing, Vandemeulebroucke

CG : Ephremidis, Miranda da Silva, Querbes, Ribeiro
NI: Geraghty , Grund, Schlee

PPE: Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. , Beazley
Peter, Beumer, Bõge , Bonetti, Bourlanges, Brand Hans-Jiirgen, de Bremond d'Ars, Cassidy ,
Chiabrando, Contu, Cooney , Cornelissen, Dalsass, Deprez, Estgen, Ferrer, Fourçans, Friedrich,
Funk, Gil-Robles Gil-Delgado, Giinther, Habsburg, Hadjigeorgiou , Haller von Hallerstein,
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Herman, Hoppenstedt, Howell , Inglewood, Iodice, Jackson Chnstopher M. , Kellett-Bowman,
Lacaze, Lafuente Lopez, Lambrias, Langenhagen, Langes, Lenz, McCartin, McIntosh, Marck,
Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Müller, Oostlander, Patterson , Peijs , Pierros, Pisoni Ferruccio,
Poettering, Prag, Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rawlings , Reymann, Robles Piquer,
Romera i Alcazar, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sonneveld, Spencer, Stevens ,
Stewart-Clark, Theato, Tindemans, Turner, Vanlerenberghe , Welsh, von Wogau
PSE : Alvarez de Paz, Arbeloa Muru, Balfe, Barton, Bird, Bofill Abeilhe, Bontempi , Bru Purón,
Buchan, Buron, de la Cámara Martínez, Caudron, Cheysson, Cingari , Coimbra Martins, Colino
Salamanca, Colom i Naval , Cot, Crampton, Crawley, da Cunha Oliveira, Delcroix , van den
Brink, Desama, Falconer, Fayot, Ford, Frimat, Garcia Arias, Goedmakers, Gõrlach, Green,
Gröner, Harrison, Hervé, Hughes, Imbeni , Junker, Kuhn, Linkohr, Lüttge, McCubbin, Maibaum,
Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Megahy , Metten , Miranda de Lage ,
Morns, Muntingh, Newens, Newman, Oddy , Onur, Papoutsis , Piecyk, Pollack, Pons Grau,
Porrazzini , van Putten, Raftopoulos , Raggio, Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read, Rogalla,
Rønn, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Sanz Fernandez, Sapena Granell,
Schlechter, Simons, Simpson Brian , Smith Alex, Stewart, Titley , Tomlinson, Tongue, Tsimas,
Van Hemeldonck, Outrive, Vayssade, Vázquez Fouz, van Velzen, Visser, Vittinghoff, White,
Wynn
RDE : Andrews , Chesa, Heider, Musso

V: Bettini , Boissière, Breyer, Ernst de la Graete, Langer, Lannoye, Onesta, Raffin, Staes
(O)
DR: Dillen, Gollnisch

59. Relatório Von Wogau A3-0122/94
Considerando G

(+)

ARC : Blaney , Ewing, Vandemeulebroucke
CG: Querbes
LDR : Kofoed, Larive

NI: Geraghty

PPE: Anastassopoulos , Areitio Toledo, Arias Canete , Banotti , Beazley Christopher J.P. , Beazley
Peter, Beumer, Böge, Bonetti , Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d ' Ars, Chiabrando,
Contu, Cooney , Cornelissen, Dalsass , Deprez, Estgen, Ferrer, Fourçans, Friedrich, Funk,
Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Herman, Hoppenstedt,
Lacaze, Lafuente Lopez, Lambrias, Langenhagen, Langes , Lenz, McCartin, McIntosh, Marck,
Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Müller, Oostlander, Patterson, Pierros, Pisoni Ferruccio,
Poettenng, Prag, Price, Quisthoudt-Rowohl , Rawlings, Reymann, Robles Piquer, Romera i
Alcàzar, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Seligman , Sonneveld, Stewart-Clark, Theato,
Tindemans, Turner, Valverde Lopez, Vanlerenberghe, Welsh, von Wogau
PSE: Alvarez de Paz, Balfe, Barton, Bofill Abeilhe, Bontempi , Bowe , Bru Purón, Buchan ,
Buron, Caudron, Cingari , Coimbra Martins, Colino Salamanca, Colom i Naval, Cot, Crampton,
Crawley , da Cunha Oliveira, Delcroix , van den Brink, Desama, Duarte Cendán, Elliott, Falconer,
Ford, Frimat, Garcia Arias, Goedmakers , Gõrlach, Green, Grõner, Harrison, Hervé, Hughes,
Imbeni , Kuhn , Lüttge , McCubbin , Maibaum, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi ,
Medina Ortega, Megahy, Metten, Miranda de Lage, Morris, Muntingh, Oddy, Onur, Papoutsis,
Piecyk, Pollack, Pons Grau, Porrazzini , van Putten, Raftopoulos, Raggio, Ramirez Heredia,
Read, Rogalla, R0nn, Roth-Behrendt, Rothley , Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Sapena
Granell, Schlechter, Smith Alex , Stewart, Titley , Tomlinson, Tsimas, Outrive , Vayssade ,
Vázquez Fouz, van Velzen , Visser, Vittinghoff, von der Vring, White, Wynn
-

ARC : Barrera í Costa

DR : Dillen , Gollnisch
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LDR: Delorozoy, Gasòliba i Böhm, Holzfuss, Partsch, Pimenta, Porto, Vohrer, Wijsenbeek
NI : Grund , Schlee

PPE : Cassidy , Haller von Hallerstein, Howell , Inglewood, Jackson Christopher M. ,
Kellett-Bowman, Spencer, Stevens
PSE : Bird , Newens

RDE: Heider, Musso

V : Bettini , Boissiere, Breyer, Ernst de la Graete, Langer, Lannoye, Raffin, Roth, Staes
(O)
LDR: von Alemann , Bertens , Mäher, Verwaerde

PSE : Cheysson

60. Relatório Von Wogau A3-01 22/94
N° 2

(+)

ARC : Blaney , Ewing, Vandemeulebroucke
CG : Miranda da Silva, Ribeiro

LDR: André-Léonard, Delorozoy , Gasòliba ï Böhm , Holzfuss, Kofoed, Larive, Nielsen, Partsch,
Porto, Pucci , Verwaerde, Vohrer, Wijsenbeek
NI: Geraghty, Grund, Schlee

PPE: Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti , Beazley Christopher J. P. , Beazley
Peter, Beumer, Bõge, Bourlanges, de Bremond d ' Ars, Cassidy, Catherwood, Chiabrando, Contu,
Cooney, Cornelissen , Dalsass, Deprez, Estgen, Ferrer, Florenz, Fourçans , Friedrich, Funk,
Gil-Robles Gil-Delgado, Giinther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein,
Herman, Hoppenstedt, Iodice , Lacaze, Lafuente López, Langenhagen , Langes, Lenz, Lucas
Pires, McCartin , McIntosh, Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Muller, Oostlander,
Patterson, Peijs, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Plumb, Poettering , Prag, Price, Pronk,
Quisthoudt-Rowohl , Rawlings, Reymann , Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Sboarina,
Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sonneveld, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans,
Turner, Valverde López, Vanlerenberghe, Welsh, von Wogau

PSE: Álvarez de Paz, Arbeloa Muru, Avgerinos, Barton, Bird, Bofill Abeilhe, Bontempi, Bowe,
Bru Purón, Buron, Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Caudron, Cingari , Coimbra
Martins, Colino Salamanca, Colom i Naval, Cot, Crampton, Crawley , Delcroix, van den Brink,
Desama, Duarte Cendán, Dury , Elliott, Fayot, Ford, Garcia Arias , Goedmakers, Gõrlach, Green,
Grõner, Harrison, Hervé, Hughes , Imbeni , Junker, Kuhn , Linkohr, Lomas , McCubbin,
Maibaum, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Megahy, Miranda de
Lage, Morris, Muntingh, Newens, Newman, Oddy, Onur, Peter, Pollack, Pons Grau, Porrazzini ,
van Putten, Raftopoulos, Raggio, Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read, Rogalla, R0nn,
Roth-Behrendt, Rothley , Sakellariou , Samland, Sanz Fernández, Sapena Granell, Schlechter,
Simons, Simpson Brian, Smith Alex, Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue, Tsimas, Van
Hemeldonck, Outrive, Vayssade, Vázquez Fouz, van Velzen, Visser, Vittinghoff, von der Vring ,
White

RDE: Andrews, Chesa, Heider, de la Malene, Musso, Pasty
V : Bettini , Boissière, Breyer, Ernst de la Graete, Langer, Lannoye, Onesta, Raffin, Roth, Staes
(O)
DR: Dillen, Gollnisch
PPE : Elles , Howell , Kellett-Bowman
PSE : Metten
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61. Relatório Von Wogau A3-0122/94
N- 6

(+)
ARC : Barrera í Costa

LDR : Kofoed, Ruiz-Giménez Aguilar
NI: Grund, Schlee

PPE : Anastassopoulos , Areitio Toledo, Anas Cañete, Banotti, Beazley Christopher J.P. , Beazley
Peter, Beumer, Bõge , Bourlanges , de Bremond d ' Ars , Cassidy, Catherwood, Chiabrando , Contu,
Cooney , Cornelissen, Dalsass, Deprez, Elles , Estgen, Ferrer, Florenz, Fourçans , Friedrich, Funk,
Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Herman , Iodice, Lacaze,
Lafuente López, Langenhagen, Langes, Lenz, Lucas Pires , McCartin, Marck, Menrad, Merz,
Muller, Oostlander, Patterson, Peijs, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Poettering, Prag,
Price, Quisthoudt-Rowohl , Rawlings , Reding, Reymann , Rinsche, Robles Piquer, Romera i
Alcàzar, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Sonneveld, Stewart-Clark, Theato, Thyssen,
Tindemans, Turner, Valverde Lopez, Welsh, von Wogau
PSE: Arbeloa Muru, Avgerinos, Bird, Bofill Abeilhe, Bontempi , Bowe, Bru Purón, Buron,
Cabezón Alonso, de la Cámara Martinez, Cingari , Coates, Coimbra Martins, Colmo Salamanca,
Colom i Naval, Cot, Crampton , Crawley, Delcroix, van den Brink, Duarte Cendán, Dury , Elliott,
Fayot, Ford, Frimat, Garcia Arias, Goedmakers, Görlach, Green, Gröner, Harrison, Hughes,
Imbeni, Kuhn, Linkohr, Lomas, Lüttge, McCubbin, Maibaum, Martin David W. , McMahon,
Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Megahy , Miranda de Lage, Newman, Oddy, Onur, Pollack, Pons
Grau , Porrazzini, van Putten, Raftopoulos, Raggio, Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read,
Rogalla, R0nn, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley , Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Sapena
Granell, Schlechter, Simons, Simpson Brian, Smith Alex, Stewart, Titley , Tomlinson, Tongue,
Tsimas, Van Hemeldonck, Outrive , Vayssade, Vazquez Fouz, Visser, von der Vring, White,
Wynn

RDE: Andrews, Chesa, Heider, de la Malene, Musso, Pasty
V: Boissière, Breyer, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete, Langer, Lannoye, Onesta,
Raffin , Roth , Staes

(-)
ARC : Vandemeulebroucke

CG : Miranda da Silva, Querbes

LDR: von Alemann , André-Léonard, Delorozoy, Gasòliba i Böhm, Holzfuss, Maher, Nielsen,
Partsch, Porto, Pucci , Verwaerde, Vohrer, Wijsenbeek

NI: Geraghty
PPE: Pronk, Seligman
PSE: Vittinghoff
(O)
DR : Dillen, Gollnisch
PPE : Kellett-Bowman

PSE : Cheysson, Metten

62. Relatório Von Wogau A3-0122/94

Alteração 6
(+)

LDR: von Alemann, André-Léonard, Bertens, Delorozoy , Gasoliba ï Böhm, Holzfuss, Kofoed,
Maher, Nielsen, Partsch, Pimenta, Porto, Pucci, Ruiz-Giménez Aguilar, Verwaerde, Vohrer, de
Vries, Wijsenbeek
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PPE : Anastassopoulos, Areitio Toledo, Anas Cañete, Banotti , Beazley Christopher J.P. , Beazley
Peter, Beumer, Bõge, de Bremond d'Ars, Cassidy, Catherwood, Chiabrando, Contu, Cooney ,
Cornelissen, Dalsass, Deprez, Estgen, Ferrer, Florenz, Forte, Fourçans, Friedrich, Funk,
Giinther, Guidolin , Habsburg, Hadjigeorgiou , Haller von Hallerstein, Herman, Hoppenstedt,
Howell, Inglewood, Jackson Christopher M. , Kellett-Bowman, Lacaze, Lafuente Lopez,
Langenhagen, Langes, Lenz, Lucas Pires, McCartin, McIntosh, Marck, Melchior, Mendez de
Vigo, Menrad, Merz, Muller, Oostlander, Patterson , Peijs, Pesmazoglou , Pierros , Pisoni
Ferruccio, Plumb, Poettering , Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rawlings, Reding, Reymann,
Rinsche , Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Seligman ,
Sonneveld, Stevens , Stewart-Clark, Theato, Thyssen , Tindemans, Turner, Vanlerenberghe,
Welsh, von Wogau
PSE : Avgerinos, Oddy
RDE: Andrews , Chesa, Heider, Lalor, de la Malène, Musso
-

ARC : Barrera ï Costa, Blaney , Ewing, Vandemeulebroucke
CG : Querbes, Ribeiro
DR : Dillen , Gollnisch

NI : Geraghty , Grund, Schlee
PSE : Balfe, Barton, Bofill Abeilhe, Bontempi , Bowe, Bru Purón, Buron, Cabezón Alonso, de la
Câmara Martinez, Caudron, Cheysson, Cingari , Coimbra Martins, Colino Salamanca, Colom i
Naval , Cot, Crawley , Delcroix, van den Brink, Desama, Dury , Elliott, Falconer, Fayot, Ford,
Frimat, Garcia Arias , Goedmakers, Gõrlach, Grõner, Harrison, Hughes, Imbeni , Kuhn , Linkohr,
Lomas, Lüttge , McCubbin, Maibaum, Martin David W. , McMahon , Mebrak-Zaïdi, Medina

Ortega, Megahy, Metten, Miranda de Lage , Muntingh, Newens, Newman, Onur, Peter, Piecyk,
Pollack, Pons Grau , Porrazzini , van Putten, Raftopoulos , Raggio, Ramirez Heredia,
Randzio-Plath, Read, Rogalla, R0nn, Roth-Behrendt, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández,

Sapena Granell, Schlechter, Simons , Simpson Brian, Smith Alex, Stewart, Titley , Tomlinson,
Tongue, Tsimas, Van Hemeldonck, Outrive, Vayssade , Vázquez Fouz, van Velzen, Visser,
Vittinghoff, von der Vring , White
V : Bettini , Boissière, Breyer, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete, Langer, Lannoye ,
Raffin , Roth, Staes

(O)

PPE : Prag

63. Relatorio Von Wogau A3-01 22/94

Resolução
(+)

ARC : Ewing

NI : Geraghty

PPE : Contu, Pesmazoglou

PSE : Alvarez de Paz, Arbeloa Muru , Avgerinos, Balfe , Barton, Bird, Bontempi , Bru Purón,
Buron, Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez, Catasta, Caudron, Cheysson, Cingari , Coates ,
Coimbra Martins, Colom i Naval , Cot, Crampton , Crawley , Delcroix , van den Brink, Desama,
Duarte Cendán , Dury , Dührkop Dührkop, Elliott, Falconer, Fayot, Ford, Frimat, García Arias ,
Goedmakers, Gõrlach, Green, Grõner, Hánsch, Happart, Harrison , Hughes, Imbeni , Izquierdo
Rojo, Junker, Kuhn, Lagorio, Linkohr, Lomas , Lüttge, McCubbin, Maibaum, Martin David W. ,
McMahon, Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Megahy, Metten, Miranda de Lage, Muntingh,
Newens, Newman , Oddy, Onur, Pery , Peter, Peters, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten,
Raftopoulos, Raggio, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Read, Rogalla, R0nn , Roth-Behrendt,
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Rothe, Rothley , Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Sapena Granell , Simons, Simpson
Brian, Smith Alex, Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue, Tsimas , Van Hemeldonck, Outrive,
Vayssade, Vázquez Fouz, van Velzen, Visser, Vittinghoff, von der Vring, White, Woltjer, Wynn
V : Bettini

H
ARC : Barrera i Costa

CG : Dessylas, Ephremidis, Miranda da Silva, Ribeiro
DR: Dillen, Gollnisch

LDR: von Alemann, Bertens , Delorozoy , Gasòliba ï Böhm, Holzfuss, Kofoed, Maher, Nielsen,
Partsch, Pucci , Verwaerde , de Vries
NI: van der Waal

PPE : Arias Cañete, Beazley Peter, Bõge, Bourlanges, de Bremond d Ars, Brok, Casini, Cassidy ,
Catherwood, Chiabrando, Cornelissen, Daly, Deprez, Elles, Estgen, Ferrer, Forte, Fourçans,
Gaibisso, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg , Hadjigeorgiou, Haller von
Hallerstein, Herman, Hoppenstedt, Howell , Inglewood, Jackson Christopher M. ,
Kellett-Bowman, Lacaze, Lambrias, Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Lo Giudice, Lulling ,
McCartin, McIntosh, Marck, Menrad, Merz, Muller, Newton Dunn , Oostlander, Patterson,

Pierros, Pisoni Ferruccio, Plumb, Poettering, Prag, Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Reding,
Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sonneveld, Stevens , Stewart-Clark-, Thyssen, Tindemans,
Turner, Valverde Lopez, Vanlerenberghe, Welsh, von Wogau
RDE : Heider

(O)
ARC : Bonde

CG: Ainardi, Alavanos , Elmalan, Querbes
LDR: Amaral, Marques Mendes, Porto
NI: Grund, Schlee
PPE: Beumer, Lucas Pires
PSE : Bofill Abeilhe, Schlechter

RDE: Fitzsimons, Guermeur, Lalor, Lane, de la Malène, Musso, Pasty
V: Boissiere, van Dijk, Ernst de la Graete, Langer, Lannoye, Raffin, Staes, Telkämper
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ACTA DA SESSÃO DE QUINTA-FEIRA, 10 DE MARÇO DE 1994
(94/C 91 /04)

PARTE I
Desenrolar da sessão

PRESIDÊNCIA DA SRa. MAGNANI NOYA,
Vice-Presidente

(A sessão tem início às 10H00.)

— Maher, que apoia a intervenção do Deputado Elliott,
desejando simultaneamente que, para além de uma sim
ples condenação, a União Europeia dê mais apoio aos
Governos dos dois Estados- membros em questão no
âmbito da procura de uma solução;
— Lane e Nicholson, que apoiam as intervenções dos
Deputados Elliott e Maher.

1 . Aprovação da acta

A acta da sessão anterior é aprovada.

Os Deputados Christopher M. Jackson, Lord Bethell e
Christopher J. P. Beazley comunicaram que pretenderam

Intervenção do Deputado Langer, que, após ter referido
que, em virtude da sobrecarga de trabalho do período de
votação de hoje à noite, os relatórios sobre a segurança
inscritos na ordem do dia de hoje, não poderão certamen
te ser votados na altura prevista; solicita que a Mesa
decida o adiamento da votação destes relatórios para o
próximo período de sessões de Bruxelas .

votar contra (e não a favor tal como consta da acta) a

alteração 28 durante a votação do relatório R0nn (A3
0108/94) (Parte I, ponto 29); o Deputado Antony M. H.
Simpson faz igualmente uma comunicação.
Intervenções dos Deputados :

— McIntosh, que refere ter tido conhecimento hoje de
manhã de que o Governo francês autorizou a concessão
de uma ajuda pública avultada à companhia Air France.
Solicita que a Comissão, através do Sr. van Miert, faça,
durante o próximo período de sessões em Bruxelas, uma
declaração sobre este assunto, e solicita uma resposta a
esta questão de hoje para amanhã (A Senhora Presidente
toma nota deste pedido e refere que a Comissão será

A Senhora Presidente responde que a Conferência dos
Presidentes tenciona reunir-se hoje de tarde às 15H00, e
que esta questão será evocada por esta ocasião.
Intervenção do Deputado Cheysson .

2. Ordem do dia

consultada sobre este assunto);

— Cornelissen, que, após ter feito referência ao debate
sobre questões processuais que se realizou na véspera
durante o período de perguntas, chama a atenção para o
ponto 1 1 do Anexo II do Regimento (A Senhora Presi
dente responde que as perguntas às quais não se pode dar
resposta por falta de tempo, recebem efectivamente uma
resposta por escrito);
— Elliott, que condena vigorosamente o acto de terro
rismo perpetrado ontem no aeroporto de Heathrow (A

A Senhora Presidente declara que lhe foi apresentado um
pedido pelo Grupo PSE que visa a inscrição, após a
votação do debate sobre questões actuais , da votação dos
relatórios Van Velzen (A3-0079/94) e Burón (A3-0134/
94).

Intervenções sobre este pedido: Deputados Burón, relato
ra, e Langer.
Por VE, o Parlamento rejeita este pedido.

Senhora Presidente associa-se a esta condenação e garan
te-lhe que o Presidente do Parlamento também o fará);

— Cornelissen, que, retomando a sua intervenção pre
cedente, salienta a necessidade de se aplicar rigorosa
mente a disposição do Regimento invocada (A Senhora
Presidente reitera a sua resposta e acrescenta que o

3. Consulta de comissões (alterações)
Foram feitas as seguintes alterações às seguintes consul
tas de comissões :

Presidente do Parlamento será informado sobre o assun

to);

— Cayet, que se queixa de que nem a sua intervenção,
feita na qualidade de relator do parecer, sobre o Livro
Branco (relatório von Wogau — Parte I, ponto 4) nem a
do Deputado Delorozoy, feita durante este mesmo deba
te, constam do relato integral da imprensa (A Senhora
Presidente responde que esta questão será examinada);

— proposta de resolução sobre o estado de avanço das
negociações de adesão com a Finlândia (B3-1 132/93)
(autorizada a elaborar relatório: Comissão dos Assuntos

Externos e da Segurança, já consultada para parecer:
Comissão dos Transportes e do Turismo): outras comis
sões consultadas para parecer: AGRI, ORÇM, ECON,
ENER, RELA, JURI, ASOC, REGI, AMBI, JUVE,
DESE, LIBE, INST e MULH ;
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— proposta de resolução sobre o estado de avanço das
negociações de adesão com a Noruega (B3 - 1133/93 )
(autorizada a elaborar relatório : Comissão dos Assuntos

Externos e da Segurança, já consultada para parecer:
Comissão dos Transportes e do Turismo): outras comis
sões consultadas para parecer: AGRI, ORÇM, ECON,
ENER, RELA, JURI, ASOC , REGI, AMBI, JUVE,
DESE, LIBE, INST e MULH ;

— proposta de resolução sobre o estado de avanço das
negociações de adesão com a Suécia (B3-1 134/93) (auto
rizada a elaborar relatório : Comissão dos Assuntos Exter

nos e da Segurança, já consultada para parecer: Comissão
dos Transportes e do Turismo): outras comissões consul
tadas para parecer: AGRI, ORÇM, ECON, ENER,

Intervenções no debate : Deputados Newens, em nome do
Grupo PSE, Bertens, em nome do Grupo LDR, Dillen ,
em nome do Grupo DR, Ephremidis, em nome do Grupo
CG, Simeoni, em nome do Grupo ARC , Nianias, em
nome do Grupo RDE, de Sir Leon Brittan, Membro da
Comissão, Alavanos , que coloca uma pergunta à Comis
são, à qual Sir Leon Brittan responde .
A Senhora Presidente dá por encerrada a discussão
conjunta.
Votação : Parte I, ponto 10, desta acta.

RELA, JURI, ASOC, REGI, AMBI, JUVE, DESE,
LIBE, INST e MULH ;

6. Encerramento da empresa Suzuki em
Espanha (debate)

— proposta de resolução sobre o estado de avanço das

Segue-se na ordem do dia a discussão conjunta de cinco
propostas de resolução (B3-0297, 0301 , 0322, 0328 e

negociações de adesão com a Áustria (B3- 1135/93)
(autorizada a elaborar relatório: Comissão dos Assuntos

Externos e da Segurança, já consultada para parecer:
Comissão dos Transportes e do Turismo): outras comis
sões consultadas para parecer: AGRI, ORÇM, ECON,

0361 /94).

Intervenções para apresentarem as propostas de resolu
ção : Deputados Izquierdo Rojo e Santos López .

ENER, RELA, JURI, ASOC , REGI, AMBI, JUVE,
DESE, LIBE, INST e MULH .

PRESIDÊNCIA DO SR. ESTGEN,
DEBATE SOBRE QUESTÕES ACTUAIS

Segue-se na ordem do dia o debate sobre questões
actuais , urgentes e muito importantes (para os títulos das
propostas de resolução e respectivos autores , (cf. acta de
08.03.1994, Parte I, ponto 14).

Vice-Presidente

Intervenções para apresentarem as propostas de resolu
ção, dos Deputados Valverde López e Guermeur, em
substituição do Deputado Perreau de Pinninck Dome
nech .

Intervenções no debate : Deputados Calvo Ortega, em
nome do Grupo LDR, Puerta e de Sir Leon Brittan,

4. Processo de paz no Médio Oriente (debate)

Membro da Comissão .

Segue-se na ordem do dia a discussão conjunta de oito
propostas de resolução (B3-0286, 0298, 0302, 0313 ,

Intervenção do Deputado Valverde López .

0323 , 0324, 0329 e 0368/94).

Intervenções, sobre a intervenção de Sir Leon Brittan,
dos Deputados Izquierdo Rojo e Puerta.

Intervenções para apresentar as propostas de resolução:
Deputados Bertens, Woltjer, Wurtz, Vandemeulebrouc
ke, Lord Bethell, de la Malène e Langer.

Intervenção de Sir Leon Brittan .

Intervenções no debate : Deputados Cheysson, em nome
do Grupo PSE, Imbeni, Castellina, Newens, Schinzel e de
Sir Leon Brittan, Membro da Comissão.

A Senhora Presidente dá por encerrada a discussão
conjunta.

Votação: Parte I, ponto 9, desta acta.

O Senhor Presidente da por encerrada a discussão con
junta.

Votação: Parte I, ponto 1 1 , desta acta.

7. Actos violentos contra trabalhadores em

Atenas (debate)
Segue-se na ordem do dia a proposta de resolução
(B3-0289/94).

5. Turquia (debate)

Intervenção, para apresentar a proposta de resolução, do
Deputado Sarlis .

Segue-se na ordem do dia a discussão conjunta de sete
propostas de resolução (B3-0304, 0309, 0330, 0334,

Intervenções no debate dos Deputados Raftopoulos , em
nome do Grupo PSE, de Sir Leon Brittan, Membro da

0347, 0357 e 0341 /94.

Comissão, e Sarlis .

Intervenções para apresentarem as propostas de resolu
ção: Deputados Alavanos, Vandemeulebroucke, Roth,
Lagakos, Maher, Lenz e Pagoropoulos .

O Senhor Presidente dá por encerrado o debate.
Votação : Parte I, ponto 12 , desta acta.
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8. Direitos do Homem (debate)

Os Grupos LDR e PPE solicitaram uma votação em
separado do n° 1 1 :

Segue-se na ordem do dia a discussão conjunta de vinte e
uma propostas de resolução (B3-0294, 0303 , 03 10, 03 16,

Preâmbulo, considerando e n°s 1 a 10: aprovados

0348, 0284, 0292 , 0331 , 0340, 0285 , 0325 , 0351 , 0360,
0367 , 0326, 0353 , 0332, 0346, 0296 , 0350 e 0352/94)

N- 1 1 : aprovado por VE

Intervenções para apresentarem as propostas de resolu
ção: Deputados Marinho, Ribeiro, Canavarro, Telkäm
per, Coelho, Cayet, Arbeloa Muru , Ernst de la Graete ,

N° 12 : aprovado
Por VN (V), o Parlamento aprova a resolução

Hermans , Larive ^ Lalor, Ernst de la Graete , Llorca

votantes :

225

Vilaplana, Chabert, Verhagen, Ernst de la Graete , Ber
tens, Pollack, Telkämper e Chabert.

a favor:
contra :

1 19
101

Intervenções no debate : Deputados Medina Ortega, em
nome do Grupo PSE, Carvalho Cardoso, em nome do
Grupo PPE, Bertens, em nome do Grupo LDR, Staes , em
nome do Grupo V, Guermeur, em nome do Grupo RDE,

González Álvarez (Não-Inscritos), Verhagen, Lucas
Pires e de Sir Leon Brittan, Membro da Comissão.

O Senhor Presidente dá por encerrada a discussão con
junta.
Votação: Parte I, ponto 13 , desta acta.

abstenções :

5

(Parte II, ponto 1 ).

(As propostas de resolução B3-0324 e 0368/94 caduca
ram).

10. Turquia (votação)
Propostas de resolução (B3-0304, 0309, 0330, 0334,
0347 , 0357 e 0341 /94)

*
*

*

O Senhor Presidente refere que o Deputado Kellett
-Bowman apresentou um protesto contra o facto de a
ordem do dia não ter sido respeitada, tendo os votos
previstos para as 12H30 sido adiados para as 12H45 .
Esclarece que este adiamento tem como justificação o
facto de o n2 3 do artigo 472 do Regimento prever um
período de duração de três horas para o debate sobre
questões actuais, e que este começou com um atraso de
vinte minutos .

VOTAÇAO

Detenção de parlamentares curdos na Turquia

PROPOSTAS DE RESOLUÇÃO B3-0304, 0309, 0330,
0334, 0347 e 0357/94 :

— proposta de resolução comum apresentada pelos
Deputados :
Woltjer, Papoutsis e Newens, em nome do Grupo
PSE,

Lenz, em nome do Grupo PPE,
Bertens, nom du Grupo LDR,
Roth, em nome do Grupo V ,
Vandemeulebroucke, em nome do Grupo ARC ,
Alavanos, Wurtz, Ribeiro e Ephremidis, em nome do

Grupo CG,
Puerta, Gutiérrez Diaz, González Álvarez, Castellina

9. Processo de paz no Médio Oriente (vota
ção)
Propostas de resolução (B3-0286, 0298 , 0302, 0313 ,
0323 , 0324, 0329 e 0368/94)

PROPOSTAS DE RESOLUÇÃO B3-0286, 0298 , 0302,
0313 , 0323 e 0329/94 :

— proposta de resolução comum apresentada pelos
Deputados :
Woltjer, em nome do Grupo PSE,
Habsburg e Penders , em nome do Grupo PPE,
Langer, em nome do Grupo V ,
Vandemeulebroucke, em nome do Grupo ARC,
Piquet, Miranda da Silva e Ephremidis, em nome do
Grupo CG,

Puerta, Gutiérrez Diaz, González Álvarez, Castellina

e Geraghty, Bertens,

e Geraghty ,

que visa substituir estas propostas de resolução por um
novo texto :

Por VN (V e ARC), o Parlamento aprova a resolução
votantes :

218

a favor:

213
3
2

contra :

abstenções :

(Parte II, ponto 2 a)).
Situação dos cristãos na Turquia

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO B3-0341 /94:
Alterações aprovadas: 1 , 2, 6, 9, 10
Alterações rejeitadas: 3 , 4, 5 , 7 , 8

que visa substituir estas propostas de resolução por um
novo texto :

As diferentes partes do texto foram sendo aprovadas
sucessivamente .

(O Grupo LDR retirou a sua assinatura e o Deputado
Bertens manteve-a a título pessoal).

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 2 b)).
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11. Encerramento da empresa Suzuki em
Espanha (votação)
Propostas de resolução (B3-0297 , 0301 , 0322, 0328

12. Actos violentos contra trabalhadores em

Atenas (votação)
Proposta de resolução B3-0289/94

e 0361 /94)

PROPOSTAS DE RESOLUÇÃO B3-0297, 0301 , 0328 e
0361 /94 :

Por VE, o Parlamento rejeita a proposta de resolução.

— proposta de resolução comum apresentada pelos
Deputados :
Cabezón Alonso e Verde i Aldeã, em nome do Grupo
PSE,

Arias Cañete, Navarro e Valverde Lopez, em nome
do Grupo PPE,
Bandrés Molet, em nome do Grupo V,
Perreau de Pinninck Domenech e Ruiz-Mateos Jime

nez de Tejada, em nome do Grupo RDE,
Santos Lopez e Vandemeulebroucke, em nome do
Grupo ARC ,
Ribeiro, Elmalan e Ephremidis, em nome do Grupo
CG,
Puerta, Gutiérrez Díaz, González Alvarez, Castelli

na, Geraghty, Calvo Ortega e Ruiz-Giménez Aguilar
que visa substituir estas propostas de resolução por um
novo texto :

Foram apresentados vários pedidos de votos por VN e
por partes .

votantes :

217

a favor:

116
97
4

N- 5 : aprovado por VN (PPE)
votantes :

219

a favor:

213
0
6

contra :

abstenções :

0348 , 0284, 0292, 0331 , 0340, 0285 , 0325 , 0351 ,
0360, 0367 , 0326, 0353 , 0332, 0346, 0296, 0350 e
0352/94)

Timor Leste

PROPOSTAS DE RESOLUÇÃO B3-0294, 0303 , 0310,
0316 e 0348/94 :

— proposta de resolução comum apresentada pelos
Deputados :
Marinho, em nome do Grupo PSE,
Amaral e Capucho, em nome do Grupo LDR,
Telkämper, em nome do Grupo V,

Carvalho Cardoso, Lucas Pires e Domingo Segarra,
que visa substituir estas propostas de resolução por um
novo texto :

Alteração retirada: 1
Por VN (ARC), o Parlamento aprova a resolução
votantes :

211

a favor:
contra :

1 79
25

abstenções :

N° 6 : votação por partes (PPE)
12 parte: conjunto do texto sem os termos «industrial
europeia»: aprovada
2a parte : estes termos : aprovada
N° 7 : aprovado

7

(Parte II, ponto 4 a)).
Ruanda

PROPOSTAS DE RESOLUÇÃO B 3-0284, 0292, 033 1 e
0340/94 :

N- 8 : votação por partes (PSE)
12 parte : até «Andaluzia»: aprovada
22 parte: restante texto: aprovada por VE
N° 9 : aprovado
Por VN (PPE e CG), o Parlamento aprova a resolução
votantes :

223

a favor:
contra:

215
1

abstenções :

Propostas de resolução (B3-0294, 0303 , 0310, 0316,

po ARC,
Ribeiro, em nome do Grupo CG,

N° 4 : aprovado por VN (PPE e CG)

abstenções :

13. Direitos do Homem (votação)

Canavarro e Vandemeulebroucke , em nome do Gru

Considerando e n°s 1 a 3 : aprovados

contra :

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

7

— proposta de resolução comum apresentada pelos
Deputados :
Arbeloa Muru, em nome do Grupo PSE,
Mantovani , em nome do Grupo PPE,
De Clercq, Bertens e Defraigne, em nome do Grupo
LDR,

Ernst de la Graete, em nome do Grupo V ,
Vandemeulebroucke, em nome do Grupo ARC,
Miranda da Silva, em nome do Grupo CG,
Gutiérrez Diaz ,

que visa substituir estas propostas de resolução por um

(Parte II, ponto 3).

novo texto :

(A proposta de resolução B3-0322/94 caducou).

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 4 b)).
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Colômbia

Senegal

— Crianças da rua

PROPOSTAS DE RESOLUÇÃO B3-0332 e 0346/94 :

PROPOSTAS DE RESOLUÇÃO B3-0285 e 0351 /94 :

— proposta de resolução comum apresentada pelos
Deputados :
Verhagen, em nome do Grupo PPE,
Bertens, em nome do Grupo LDR,
Ernst de la Graete, em nome do Grupo V,
Vandemeulebroucke, em nome do Grupo ARC ,
que visa substituir estas propostas de resolução por um

— proposta de resolução comum apresentada pelos
Deputados :
Larive, Bertens, André-Léonard, em nome do Grupo
LDR,

Ernst de la Graete, em nome do Grupo V,
Vandemeulebroucke, em nome do Grupo ARC,
Barata Moura e Elmalan, em nome do Grupo CG,
Puerta,

que visa substituir estas propostas de resolução por um

novo texto :

Por VE, o Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto
4 g)).

novo texto :

Por VN (LDR), o Parlamento rejeita a proposta de
resolução.
votantes :

205

a favor:
contra :

51
152

abstenções :

2

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO B3-0285/94 :
Por VE, o Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto
4 c)).

Refugiados no Bangladesh

PROPOSTAS DE RESOLUÇÃO B3-0296 e 0350/94:
— proposta de resolução comum apresentada pelos
Deputados :
Pollack e Woljter, em nome do Grupo PSE,
Habsburg, em nome do Grupo PPE,
Telkämper, em nome do Grupo V,
Vandemeulebroucke, em nome do Grupo ARC ,
que visa substituir estas propostas de resolução por um
novo texto :

(O Deputado Verhagen retirou a sua assinatura)

(As propostas de resolução B3-0325 e 0351 /94 caduca
ram).
— Processo eleitoral

PROPOSTAS DE RESOLUÇÃO B3-0360 e 0367/94:
— proposta de resolução comum apresentada pelos
Deputados :
Medina Ortega, em nome do Grupo PSE,
Llorca Vilaplana, em nome do Grupo PPE,
Bertens, em nome do Grupo LDR,
Staes, em nome do Grupo V ,
Vandemeulebroucke, em nome do Grupo ARC,
Barata Moura, Piquet e Ephremidis, em nome do
Grupo CG,

Puerta, Gutiérrez Diaz e González Álvarez,

que visa substituir estas propostas de resolução por um
novo texto :

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 4 d)).

Alterações aprovadas: 1 , 2 por VE
Votação por partes do Considerando A (LDR)
U parte : até «Tripura»: aprovada
2a parte : restante texto: aprovada

As diferentes partes do texto foram sendo aprovadas
sucessivamente .

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 4 h)).
Togo

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO B3-0352/94 :
Intervenção do Deputado Chabert que, com o acordo da
Deputada Cayet, retira as alterações 7 e 10, e propõe a
votação do texto em bloco juntamente com as restantes
alterações .

O Parlamento manifesta a sua concordância e aprova o
texto em bloco, juntamente com as alterações 1 a 6, 8 , 9 e

Camboja

11 .

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO B3-0326/94:

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 4 i)).

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 4 e)).
Burundi

FIM DO DEBATE SOBRE QUESTÕES ACTUAIS
(A sessão, suspensa às 13H10, é reiniciada às 15H00.)

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO B3-0353/94:
Alterações aprovadas: 1 , 2

As diferentes partes do texto foram sendo aprovadas

PRESIDÊNCIA DO SR. VERDE I ALDEA,
Vice-Presidente

sucessivamente .

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 4 f)).

Intervenção do Deputado Arbeloa Muru que, invocando
o disposto no artigo 1572 do Tratado CE e o artigo 12
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do Regimento do Parlamento Europeu e referindo-se a
um artigo publicado na imprensa espanhola, fustiga o
comportamento do Comissário Matutes em relação aos
Membros europeus eleitos da região de Pamplona aquan
do da visita que efectuou recentemente a esta região.
Solicita que o Presidente do Parlamento seja consultado
sobre este assunto .

Intervenções dos Deputados Lataillade, presidente da
Subcomissão da Pesca, Vázquez Fouz, Guermeur, Val
verde Lopez e Landa Mendibe, sobre a ausência de
resposta da Comissão às perguntas que lhe dirigiu .
O Senhor Presidente dá por encerrada a discussão con
junta.

Votação: Parte I, ponto 25 , da acta de 1 1.03.1994.

14. Pesca

15. Ordem do dia

* (debate)

Segue-se na ordem do dia a discussão conjunta de uma
declaração e de um relatório.

O Senhor Presidente comunica que , dado que o Conselho
não poderá estar presente para responder às perguntas
orais que lhe foram dirigidas, as perguntas orais B3-0006,
0007 , 0008 , 0010, 0011 , 0014 e 0015/94 sobre os bens

O Sr. Steichen, Membro da Comissão, faz uma declara

duais serão adiadas para um próximo período de sessões .

ção sobre os problemas no sector das pescas .
O Deputado Blaney apresenta o seu relatório, elaborado
em nome da Comissão da Agricultura, das Pescas e do
Desenvolvimento Rural , sobre a proposta de decisão do
Conselho que altera a Decisão 89/63 l /CEE, relativa a
uma participação financeira da Comunidade nas despesas
suportadas pelos Estados-membros com o objectivo de
assegurar a observância do regime comunitário de con
servação e de gestão dos recursos da pesca

16. Politica de segurança e de defesa (continua
ção do debate)
Intervenção do Deputado Oostlander, em nome do Grupo
PPE .

(CC)M(93)0546 — C3-0521 /93 ) (A3-0 103/94).
PRESIDENCIA DO SR . AVGERINOS ,

Intervenções dos Deputados Vázquez Fouz, em nome do
Grupo PSE, Valverde López, em nome do Grupo PPE,
Garcia, em nome do Grupo LDR, Verbeek, em nome do
Grupo V, Lataillade, em nome do Grupo RDE, Ewing,
em nome do Grupo ARC, Querbes, em nome do Grupo
CG, Landa Mendibe (Não-Inscritos), Ewing, que precisa
alguns pontos da sua intervenção precedente, Pery, Bour
langes, Maher, Guermeur, Simeoni, McCubbin , Lange
nhagen, Lane, Stewart-Clark, McCartin e do Sr. Steichen .
*

*

*

O Senhor Presidente comunica que recebeu as propostas
de resolução a seguir indicadas, apresentadas nos termos
do n° 2 do art. 372 do Regimento pelos Deputados :

— Verbeek e Graefe zu Baringdorf, em nome do Grupo
V, sobre a crise no sector da pesca (B3-0254/94);
— Lataillade e Guermeur, em nome do Grupo RDE,
sobre os problemas no sector da pesca (B3-0259/94);

— Simeoni e Ewing, em nome do Grupo ARC , sobre os
problemas registados no sector das pescas (B3-0266/94);

Vice-Presidente

Intervenções dos Deputados Bertens, em nome do Grupo
LDR, Langer, em nome do Grupo V , Dillen , em nome do
Grupo DR, Barata Moura, em nome do Grupo CG, e
Pinton (Não-Inscritos).
*
*

*

O Senhor Presidente comunica que recebeu as propostas
de resolução a seguir indicadas, apresentadas nos termos
do n° 5 do art. 402 do Regimento pelos Deputados :
— Musso, em nome do Grupo RDE, sobre a implemen
tação do Pacto de Estabilidade na Europa (B3-0279/94),
— Langer, em nome do Grupo V, sobre a estabilidade
política nas fronteiras da Europa (B3-0280/94),
— Antony, Blot, Klaus-Peter Köhler e Schodruch, em
nome do Grupo DR, sobre a implementação do Pacto de
Estabilidade na Europa (B3-0281 /94),

— Bertens, em nome do Grupo LDR, sobre a estabili
dade política das fronteiras da Europa (B3-0282/94),
— Bernard-Reymond, em nome do Grupo PPE, sobre o
projecto de Pacto de Estabilidade na Europa (B3-0339/
94).

— Querbes, Barata Moura, Ephremidis e Dessylas, em
nome do Grupo CG, sobre a grave crise no sector das
pescas (B3-0270/94).

Intervenções dos Deputados Chabert, Llorca Vilaplana e
Giinther.

O Senhor Presidente dá por encerrado o debate .
*

*

*

Votação : Parte I, início do período de votação (após o
ponto 21 ).
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17. Encerramento das contas do Parlamento

*
*

Europeu relativas ao exercício de 1993
(debate)
O Deputado Pasty apresenta o seu relatório, elaborado
em nome da Comissão do Controlo Orçamental, sobre o
encerramento das contas do Parlamento Europeu relati
vamente ao exercício de 1993 (despesas administrativas)
(A3-0 106/94).

Intervenções dos Deputados Tomlinson, em nome do
Grupo PSE, Theato, em nome do Grupo PPE, e Maher.

O Senhor Presidente dá por encerrado o debate.

*

Intervenção do Deputado Holzfuss, que deseja saber se a
votação dos relatórios sobre a segurança será efectiva
mente realizada hoje à noite. O Senhor Presidente res
ponde que a Presidência submeterá à Assembleia, no
início do período de votação, uma proposta da Conferên
cia dos Presidentes, a fim de adiar a votação destes
relatórios para o próximo período de sessões em Bruxe
las .

Votação: Parte I, ponto 26 da acta de 1 1.03.1994.

20. Acesso a mercados de países terceiros (de
bate)

18. Controlo da execução do orçamento comu
nitário (debate)

O Deputado Pinton apresenta o seu relatório, elaborado
em nome da Comissão das Relações Económicas Exter
nas, sobre as negociações referentes ao acesso a merca

Segue-se na ordem do dia a discussão conjunta de dois

Directiva 90/53 l /CEE (Directiva «Sectores Excluídos»)

relatórios , elaborados em nome da Comissão do Controlo

Orçamental .

O Deputado Tomlinson apresenta o seu relatório sobre as
relações entre os órgãos responsáveis pelo controlo do
orçamento comunitário (A3-0320/93 ).
A Deputada Theato apresenta o seu relatório sobre o
poder autónomo de instrução e de inquérito de que dispõe
a União no âmbito da protecção jurídica dos seus interes

dos de países terceiros nos domínios abrangidos pela
(A3-0023/94).

Intervenção de Sir Leon Brittan, Membro da Comissão.

O Senhor Presidente dá por encerrado o debate .
Votação: Parte I, ponto 31 da acta de 1 1.03.1994.

ses financeiros (A3-0074/94).

21 . Produção de tomate (debate)

Intervenções do Deputado Kellett-Bowman, em nome do
Grupo PPE, Nielsen, em nome do Grupo LDR, Dillen,
em nome do Grupo DR, Bourlanges, Funk e do Sr.

O Deputado Vázquez Fouz desenvolve a pergunta oral
que apresentou à Comissão, em nome da Comissão da
Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento Rural,
sobre a inquietação no sector do tomate face à crescente
concorrência de países terceiros e à renovação do acordo

Steichen, Membro da Comissão.

com Marrocos (B3-00 16/94).
PRESIDENCIA DO SR . David W. MARTIN ,
Vice-Presidente

Intervenções dos Deputados Tomlinson, relatora, e Thea
to, relatora, que dirigem perguntas a Comissão, às quais o
Sr. Steichen responde .

O Senhor Presidente dá por encerrada a discussão con
junta.
Votação: Parte I, ponto 29 da acta de 1 1.03.1994.

O Sr. Steichen, Membro da Comissão, responde à per
gunta.

Intervenções dos Deputados Medina Ortega, Sonneveld,

González Alvarez, Karellis e Mendez de Vigo.
*
*

*

O Senhor Presidente comunica que recebeu a proposta de
resolução a seguir indicada, apresentada nos termos do
n° 5 do art. 402 do Regimento:

19. Controlo da política do BEI e do BERD
(debate)
O Deputado Kellett-Bowman, em substituição do relator,
apresenta o relatório, elaborado pelo Deputado Zavvos,
em nome da Comissão do Controlo Orçamental, sobre o
controlo democrático da política financeira do Banco
Europeu de Investimento (BEI) e do Banco Europeu para
a Reconstrução e o Desenvolvimento (BERD) (A3
0107/94).

Intervenções do Deputado Tomlinson e do Sr. Steichen,
Membro da Comissão .

— da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desen
volvimento Rural , sobre a crise no sector do tomate
(B 3 -0300/94);
*

*

O Senhor Presidente dá por encerrado do debate.
Votação : Parte I, ponto 32 da acta de 1 1.03.1994.
(A sessão, suspensa às 18H25, na expectativa do período
de votação, é reiniciada às 18H30)

O Senhor Presidente dá por encerrado o debate .

Votação: Parte I, ponto 30 da acta de 1 1.03.1994.

*
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PRESIDÊNCIA DA SRa. FONTAINE,

22. Emprego — Política social (votação)
Relatórios van Velzen (A3-0079/94) e Burón (A3
0134/94)

Vice-Presidente

Intervenção do Deputado Alavanos, que solicita, dada a
sua importância, que as propostas de resolução sobre a
Bósnia e a Macedónia, que figuram no final da lista das
votações , sejam apreciadas em primeiro lugar (A Senho
ra Presidente refere que tinha precisamente a intenção de
fazer uma comunicação sobre este assunto).
Submete à Assembleia as seguintes propostas de resolu
ção da Conferência dos Presidentes :

1 . Apreciação em primeiro lugar dos relatórios Van
Velzen e Burón, e seguidamente das propostas de resolu
ção sobre a ex-Jugoslávia;

2. A votação dos relatórios sobre a segurança é adiada
para o segundo período de sessões de Março, em Bruxe

a)

A3-0079/94

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

Alterações aprovadas: 21,1 por VE, 34 por VN (como
adenda: considerando K bis), 23 (como adenda: n° 25
bis), 6 por VN (como adenda no final do n° 14), 7 , 8 , 9 por
VE, 1 2 , 36 por VN, 1 3 (como adenda), 29 (como adenda),
31 por VN, 14, 15 (como adenda ao n° 23 ), 32 (modifi
cado oralmente),

las .

Alterações rejeitadas: 2 por VN, 35 , 18, 3 , 19 por VN, 4
por VE, 5 , 26 por VE, 10, 1 1 , 40 por VE, 28 por VN, 45 ,
44, 42, 43 , 41 , 30 por VE, 22, 39, 20, 16 por VE, 33 por
VE, 37 por VE, 27 por VE e 24 por VE

Intervenções dos Deputados:

Alteração caduca : 25

— Ford, relator na discussão conjunta sobre a seguran
ça, que solicita que os relatórios em questão sejam postos
à votação hoje, mas, não sendo possível, que a votação
seja inscrita no segundo dia do período de sessões em
Bruxelas (A Senhora Presidente responde que, se a
votação destes relatórios se mantiver, será inscrita no
final do período de votação e que, consequentemente, é
pouco provável que estes relatórios ainda sejam examina
dos hoje);

— Poettering, que solicita o prolongamento do tempo
previsto para o período de votação, a fim de permitir a
apreciação, esta noite ainda, dos relatórios sobre a segu

Alterações anuladas: 17 e 38

As diferentes partes do texto foram sendo aprovadas
sucessivamente (o n° 30 por VN).

Intervenções dos Deputados:

— Vandemeulebroucke, após o votação da alteração
23 , sobre a velocidade excessiva com a qual a Senhora
Presidente está a conduzir a votação;

rança ;
—

— Anastassopoulos, que propõe que os relatórios sobre
a segurança sejam submetidos à votação imediatamente
após a votação, tal como proposto pela Conferência dos
Presidentes ;

do relator:

— propos uma alteração oral ao n° 5 do texto da
proposta de resolução que visa o termo «gradualmen
te», sendo que esta adenda torna caduca a alteração
25 ; o Parlamento manifestou a sua concordância com

— Sakellariou, que apoia a intervenção precedente ;

a submissão à votação desta alteração oral e aprovou
-a;

— Langer e Stewart, para apoiar a proposta da Confe
rência dos Presidentes .

A Senhora Presidente, verificando que o Parlamento
concorda com a proposta da Conferência dos Presidentes
no sentido de submeter à votação em primeiro lugar os
relatórios Van Velzen e Burón e as propostas de resolu
ção sobre a ex-Jugoslávia, propõe à Assembleia acres
centar, tal como tinha solicitado o Deputado Anastasso
poulos, em nome do Grupo PPE, a votação dos relatórios
sobre a segurança.
Por VE, o Parlamento rejeita esta proposta.

— propôs uma alteração oral que visa suprimir do texto

do n° 21 os termos «não qualificado»; propôs que se
considerasse a alteração 29 como adenda ao texto
deste parágrafo. O Parlamento manifestou a sua
concordância com este processo;

— propôs uma alteração oral que visa suprimir do n° 22
os termos «os lucros e que sejam adoptadas medidas
tendentes a reduzir». Intervenções dos Deputados
Vandemeulebroucke e Anastassopoulos para se opo
rem a esta alteração oral . O relator solicitou então
uma votação em separado dos termos em questão; o
Deputado von Wogau interveio seguidamente sobre
uma questão processual . O n° 22 foi votado por
partes ;

A votação dos relatórios sobre a segurança e adiada e
passará a constituir o primeiro ponto do período de
votação do período de sessões de Bruxelas .

— propôs uma alteração à alteração 32, relativamente à
qual o Grupo PPE manifestou a sua concordância;

Intervenções dos Deputados Balfe e von Alemann sobre

— solicita a votação por partes do segundo travessão do

este adiamento .

n° 30 .
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Votação em separado e/ou por partes:

N2 2 (22 parte) (PPE):

N2 22 :

lã parte : texto sem os termos «os lucros e que sejam
adoptadas medidas tendentes a reduzir»: aprovada por
VN

votantes :

165

a favor :
contra :

150

abstenções :

15

0

Alteração 31 (PPE):

22 parte : estes termos : rejeitada por VN
N2 30, segundo travessão :

12 parte : até «cotizações sociais»: aprovada
22 parte : restante texto : aprovada por VE

votantes :

173

a favor :
contra :

159
10

abstenções :

4

N- 30 alterado (PPE):

Resultados das votações nominais:
Alteração 2 (PSE):
164

a favor:
contra :

39
1 19

6

Alteração 34 (PSE e PPE):
votantes :

a favor:
contra :

abstenções :

161

93
68

0

Alteração 19 (PPE):
votantes :

a favor:
contra :

abstenções :

171

162

a favor:
contra :

144
11

7

Alteração 6 (PSE):
votantes :

165

a favor:
contra :

116
3

46

Alteração 28 (PPE):
votantes :
a favor:
contra:

abstenções :

165
69
95

1

17

A Senhora Presidente propõe que as declarações de voto
orais sejam feitas no final do período de votação e
comunica os nomes dos Deputados que desejam apresen
tar as suas declarações de voto por escrito.

— escritas: Deputados Ephremidis, em nome do Grupo
CG, Andrews, Delcroix, Fayot, Donnelly, McMahon e
Green .

Por VN (PSE e PPE), o Parlamento aprova a resolução :

0

votantes :

abstenções :

1 30
21

Declarações de voto:

80
91

N2 5 alterado (PPE):

abstenções :

168

abstenções :

votantes :

abstenções :

votantes :

a favor:
contra :

votantes :

173

a favor:
contra :

1 33
29

abstenções :

11

(Parte II, ponto 5 a)).
b)

A3-0 134/94

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO
Alterações aprovadas: 3 , 8 e 1 por VE
Alterações rejeitadas: 9, 7, 6, 5 , 4 e 2
As diferentes partes do texto foram sendo aprovadas
sucessivamente (o considerando F por partes).
Votação em separado e/ou por partes:
Considerando F (PPE):

12 parte : ate «protecção social»: aprovada
22 parte : restante texto: aprovada

Alteração 36 (V):
votantes :
a favor:
contra :

abstenções :

176
94
81

1

N2 22 ( 12 parte) (PPE):
votantes :

164

a favor:
contra :

138
19

abstenções :

7

Declarações de voto:
Intervenções dos Deputados Wijsenbeek, presidente da
Comissão do Regimento, que chama a atenção para o
facto de não poderem ser considerados os nomes dos
Deputados ausentes para as declarações de voto por
escrito, e Deprez, que solicita ter autorização para intervir
relativamente a uma declaração de voto oral em nome do
Grupo PPE (A Senhora Presidente recorda que ficou
decidido juntar todas as declarações de voto orais no final
do período de votação).
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— escrita : Deputado Bru Purón
Por VN (PSE), o Parlamento aprova a resolução:

Alterações rejeitadas: 16, 6 por VN, 7 por VN, 8 por VN,
5 por VN, 10 por VN, 1 1 por VN, 14 por VN, 18 por VN

163

Alteração caduca: 15

a favor:
contra:

90
62

Alteração retirada : 13

abstenções :

11

votantes :

(Parte II, ponto 5 b)).

Intervenções das Deputadas Lenz, que insiste para que as
propostas de resolução sobre a situação da mulher na
União sejam postas à votação hoje, e Prag, sobre a
comunicação das declaraçõs de voto.

23. Bósnia — Macedónia (votação)

As diferentes partes do texto foram sendo aprovadas
sucessivamente, os Considerandos E e F e o n° 1 por VN.
Intervenção do Deputado:

— Papoutsis, antes da votação do n° 6 para solicitar, em
nome do Grupo PSE, que a alteração 4 seja acrescentada
ao n° 6, com o que o Deputado Vandemeulebroucke, em
nome do Grupo ARC, manifestou o seu acordo;

Propostas de resolução B3-0262, 0274, 0283 , 0306,
0307 , 0311 , 0312, 0336, 0337 , 0338 , 0358 , 0362 e
0364/94

(A proposta de resolução B 3-0288/94 foi retirada)
Bósnia

PROPOSTAS DE RESOLUÇÃO B3-0283 , 0306, 0307,
0311 , 0337 e 0358/94:

— proposta de resolução comum apresentada pelos
Deputados :
Woltjer, Sakellariou, em nome do Grupo PSE,
Oostlander, em nome do Grupo PPE,
Bertens, em nome do Grupo LDR,
Langer, em nome do Grupo V,
de la Malène, em nome do Grupo RDE,
Canavarro, em nome do Grupo ARC ,
que visa substituir estas propostas de resolução por um
novo texto :

Alterações aprovadas: 2 por VE e 1 por VE
Alteração retirada: 3

As diferentes partes do texto foram sendo aprovadas
sucessivamente (O considerando G por partes).

Votação em separado e/ou por partes:
Considerando H (LDR): aprovado por VE
Alteração 2 :

H parte : início do texto até «conflito que os opõe»
22 parte : restante texto
Resultados das votações nominais:
Considerando E (CG):
votantes :

155

a favor:
contra :

103
46

abstenções :

6

Considerando F (CG):
votantes :

154

a favor:
contra :

136
2

abstenções :

16

Alteração 6 (LDR):
votantes :

155

Votação em separado e/ou por partes:

a favor:
contra:

50
102

Considerando G (PPE):

abstenções :

l - parte : texto do Considerando sem os termos «tanto por
Croatas como por Sérvios»: aprovada
22 parte : estes termos : aprovada
Declarações de voto:
— escritas: Deputados Prag e Sir Jack Stewart-Clark

3

Alteração 7 (V):
votantes :

166

a favor:

59

contra:

102

abstenções :

5

Alteração 8 (CG, LDR):

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 6 a)).

votantes :

161

(As propostas de resolução B3-0338 e 0362/94 caduca

a favor:
contra :

55
101

ram).
Macedónia

abstenções :

5

Alteração 5 (CG, LDR):

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO B3-0262/94:

votantes :

Alterações aprovadas: 9, 1 por VE, 2 (H e 22 partes), 12,
3,4, 17 por VN

contra :

a favor:

abstenções :

167

63
99
5
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Alteração não votada: 8

Alteração 10 (LDR):
votantes :

160

a favor:

53
103

contra :

abstenções :

4

N2 1 (PSE):
votantes :

152

a favor:

120
26
6

contra :

abstenções :
N2 1 1 (CG, LDR):
votantes :

a favor:
contra :

abstenções:

161
48
97
16

Alteração 14 (V, CG):
votantes :

a favor:
contra :

abstenções :

163
60
91
12

Alteração 18 (CG):
votantes :

a favor:
contra :

abstenções :

55
94
10

Intervenções dos Deputados:
— Sakellariou, que solicita, antes da votação da altera
ção 19, bem como antes da votação da alteração 5 , que
estas, assim como a alteração 20 sejam consideradas
como adendas, com o que o Deputado Langer manifestou
a sua concordância;

— A Senhora Presidente pergunta, antes da votação da
alteração 23 , se esta alteração poderia ser considerada
como adenda, com o que o Deputado Langer manifestou
a sua concordância .

Alteração 16 (V):
votantes :

157

a favor:

26
131
0

contra :

151

a favor:

118
19
14

Por VN (LDR, V, CG), o Parlamento aprova a resolução:
votantes :

162

a favor:
contra :

106
38

abstenções :

As diferentes partes do texto foram sendo aprovadas
sucessivamente, os n^s 2 e 3 por VE.

Resultados das votações nominais:

votantes :

abstenções :

Alterações anuladas: 1 a 4

159

Alteração 17 (V):

contra :

Alteração caduca : 20

18

(Parte II, ponto 6 b)).

(As propostas de resolução B3-0274, 0312, 0336 e
0364/94 caducaram).

abstenções :

Alteração 17 (V):
votantes :

151

a favor :

25
124

contra :

abstenções :

Alteração 19 (V):
votantes :

a favor:
contra :

abstenções :

Relatono Lacaze — A3-0058/94

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

Alterações aprovadas: 9, 10, 11 , 15 , 14, 19 por VN
(como adenda), 5 por VE (como adenda), 7 , 12 , 13 por

139
73
65
1

Alteração 13 (V):
votantes :

135

a favor:

116
15
4

contra :

24. Terrorismo e segurança na Europa (vota
ção)

2

abstenções :

Alteração 22 (V):
votantes :

135

a favor:

18
115
2

contra :

abstenções :

VN, 23 (como adenda)

Declarações de voto:

Alterações rejeitadas: 16 por VN, 17 por VN, 18 , 6, 21 ,

— escritas : Deputados Klaus-Peter Kohler, Ephremi
dis, Caudron, Dillen, Nicholson e Deprez

22 por VN
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Por VN (V), o Parlamento aprova a resolução :
votantes :

144

a favor:
contra:

125
15

abstenções :

4

(Parte II, ponto 7).

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA :
O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 8).
Intervenções dos Deputados Dessylas, para protestar
contra o adiamento das declarações de voto sobre a
Macedónia, e Schwartzenberg, sobre esta intervenção.

*
*

*

Tendo em conta a grande quantidade de declarações de
voto previstas, a Senhora Presidente propõe encerrar as
votações neste ponto.

26. Situação da mulher na União Europeia
(votação)
(Propostas de resolução B3-0255 , 0258, 0261 , 0264,
0265 , 0267 e 0271 /94)

Intervenções dos Deputados :

(A proposta de resolução B3-0273/94 foi retirada)

— Cot, que solicita que a votação do relatório Pompi
dou seja adiada para o período de sessões de Março II em

PROPOSTAS DE RESOLUÇÃO B3-0255, 0258, 0261 ,

Bruxelas ;

— Pompidou, que apoia esta proposta;
— Peter Beazley , que solicita que o seu relatório ainda
seja votado durante o presente período de votação ;

— Van Hemeldonk, que recorda o pedido da Deputada
Lenz e insiste para que as propostas de resolução sobre a
situação da mulher sejam ainda postas à votação ;
— Pompidou, que solicita que o Parlamento decida
através de votação acerca do adiamento da votação deste
relatório para 24 de Março.

0264 , 0265 e 0267/94 :

— proposta de resolução comum apresentada pelos
Deputados :
Vayssade e Van Hemeldonck, em nome do Grupo
PSE,

Hermans e Lulling, em nome do Grupo PPE,
Larive, em nome do Grupo LDR,
Breyer, em nome do Grupo V,
Killilea, em nome do Grupo RDE,
Ribeiro, em nome do Grupo CG,
Domingo Segarra,
que visa substituir estas propostas por um novo texto:
A Senhora Presidente assinala um erro no n- 2, onde se

O Parlamento decide o adiamento da votação do relatório
Pompidou .

deverá ler «décimo aniversário» em vez de « décimo

Intervenção do Deputado Stewart, que pergunta quando é
que o seu relatório será posto à votação (A Senhora
Presidente responde que isto será feito amanhã de manhã,
a não ser que uma grande quantidade de declarações de
voto orais previstas sejam apresentadas por escrito).

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 9).

A Senhora Presidente verifica que nenhum deputado que
solicitou apresentar oralmente a sua declaração de voto
deseja manter a respectiva declaração e que consequen
temente resta tempo suficiente para pôr à votação o
relatório Beazley e as propostas de resolução sobre a
situação da mulher.
A Assembleia manifesta a sua concordância com a

continuação da votação .

quinto aniversário».

(A proposta de resolução B3-0271 caducou)

FIM DO PERÍODO DE VOTAÇÃO

27. Comunicação de posições comuns do Con
selho

A Senhora Presidente comunica, nos termos do n° 1 do

artigo 64° do Regimento, ter recebido do Conselho, de
acordo com o disposto nos artigos 1892 B e 1892 C do
Tratado CE, as posições comuns do Conselho, bem como
as razões que levaram a adoptá-las , e a posição da
Comissão sobre :

25. IVA aplicavel ao ouro

* (votação)

Intervenções:

— Posição comum adoptada pelo Conselho em 04/
03/94 com vista à adopção de uma directiva do Parlamen
to Europeu e do Conselho que altera a Directiva 80/
390/CEE relativa à coordenação das condições de con
teúdo, de controlo e de difusão do prospecto a ser
publicado para a admissão à cotação oficial de valores
mobiliários numa bolsa de valores, no que diz respeito à
obrigação de publicar o prospecto de admissão à cotação

— do relator, antes do início da votação, sobre a
alteração 12/rev.

enviada
fundo : JURI

O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada (Parte II, ponto 8).

parecer: ECON
base jurídica: artigo 542 do Tratado CE

Relatório Peter Beazley — A3-01 17/94
PROPOSTA DE DIRECTIVA COM(92)0441 — C3
0441 /92 :

Alterações aprovadas : 1 a 12/rev . em bloco

(C3-0098/94 — CQD0451 )
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— Posição comum adoptada pelo Conselho em 04/
03/94 com vista à adopção de uma directiva do Conselho
que altera o Anexo II da Directiva 79/409/CEE relativa à
conservação das aves selvagens (C3-0099/94 — SYN
522)
enviada
fundo : AMBI

base jurídica: artigo 130°-S , n2 1 , do Tratado CE

— Posição comum adoptada pelo Conselho em 04/
03/94 com vista à adopção de uma sétima directiva do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa às disposi
ções respeitantes à hora de Verão (C3-0 100/94 —
COD0469)

— Posição comum adoptada pelo Conselho em 04/
03/94 com vista à adopção de um regulamento do
Conselho relativo à cooperação financeira e técnica com
os Territórios Ocupados e que altera o Regulamento
n° 1763/92 do Conselho relativo à cooperação financeira
respeitante ao conjunto dos países mediterrânicos (C3
0105/94 — SYN94003)
enviada
fundo : DESE

parecer: ORÇM, POLI, RELA
base jurídica: artigo 130°-W do Tratado CE
O prazo de três meses de que o Parlamento dispõe para se
pronunciar começa, portanto, a correr a partir de amanhã,
1 1 de Março de 1 994.
*

enviada
fundo : TRAN

parecer: AMBI

base jurídica: artigo 1 00--A do Tratado CE

*

*

Intervenção do Deputado Martinez para apresentar a sua
declaração de voto sobre o relatório Beazley .
*

— Posição comum adoptada pelo Conselho em 04/
03/94 com vista à adopção de uma directiva do Parlamen
to Europeu e do Conselho relativa à protecção dos
adquirentes nos contratos de utilização de bens imóveis
em regime de uso e fruição a tempo repartido (C3

*

*

28. Ordem do dia da próxima sessão

0101 /94 — COD0419)

A Senhora Presidente comunica que a ordem do dia de
sexta-feira, 11 de Março de 1994, está fixada como

enviada
fundo : AMBI

segue :

parecer: JURI, TRAN

9H00

base jurídica: artigo 1002-A do Tratado CE

— relatório Seligman sobre o papel do CEVMA (artigo
522)

— Posição comum adoptada pelo Conselho em 04/
03/94 com vista à adopção de uma directiva do Parlamen
to Europeu e do Conselho relativa a embalagens e
resíduos de embalagens (C3-0 102/94 — COD0436)
enviada
fundo : AMBI

— relatório Mitolo sobre o relatório anual da Comissão

sobre a execução da reforma dos Fundos Estruturais
(artigo 522)

— relatório Partsch sobre as florestas europeias (artigo
522)

parecer: ECON

— relatório Maibaum sobre o design (artigo 522)

base jurídica: artigo 1002-A do Tratado CE

— processos sem relatório

— relatório Borgo sobre a nutrição animal * (sem
— Posição comum adoptada pelo Conselho em 04/
03/94 com vista à adopção de uma directiva do Conselho
que altera a Directiva 91 /689/CEE relativa aos resíduos
perigosos (C3-0 103/94 — SYN 485 )

— relatório Borgo sobre determinadas despesas no
domínio veterinário * (sem debate)

enviada
fundo : AMBI

— relatório Wijsenbeek sobre as negociações no domí
nio dos transportes (sem debate)

base jurídica: artigo 1302-S , n° 1 , do Tratado CE

— relatório Oddy sobre Direitos de Propriedade Intelec
tual e Normalização (sem debate)

— Posição comum adoptada pelo Conselho em 04/
03/94 com vista à adopção de um regulamento do
Parlamento Europeu e do Conselho relativo à cooperação
financeira e técnica com os Territórios Ocupados (C3

— votação das propostas de resolução cujo debate tenha
sido dado por encerrado

0104/94 — SYN94002)
enviada
fundo: DESE

debate)

— relatório Graefe zu Baringdorf sobre a conservação,
caracterização e utilização dos recursos genéticos na
agricultura * (debate) (')
— relatório Nordmann sobre a situação demográfica e o
desenvolvimento (debate) (')

parecer: ORÇM, POLI, RELA
base jurídica: artigo 130°-W do Tratado CE

(')

Os textos serão votados após o encerramento de cada debate.
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— relatório Pons Grau sobre os refugiados em África
(debate) (')

— declaração da Comissão sobre a exportação de pesti
cidas da Comunidade para a Albânia

— relatório Sonneveld sobre carne de bovino * (debate) (')

— declaração da Comissão sobre o concurso público de
fornecimento de autocarros na Valónia

(') Os textos serão votados após o encerramento de cada debate.

(A sessão é suspensa às 20H15.)

Enrico VINCI,

Egon KLEPSCH,

Secretário-Geral

Presidente
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PARTE II

Textos aprovados pelo Parlamento Europeu

1 . Processo de Paz no Medio Oriente
B3-0298, 0302, 0313, 0323 e 0329/94

Resolução sobre o processo de paz no Medio-Oriente

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta as suas anteriores resoluções sobre o processo de paz no Médio Oriente,
A. Profundamente chocado com o massacre do Túmulo dos Patriarcas, em Hébron, ocorrido na
sexta-feira, 25 de Fevereiro de 1994;

B. Profundamente inquieto pelo impacto que esta tragédia poderá ter sobre o processo de paz e
em termos de recrudescimento de tensão nos Territórios Ocupados ;
C. Igualmente consternado com as explosões de fanatismo que se seguiram de ambos os lados e
com as medidas de repressão das forças armadas israelitas que causaram novas mortes e
dezenas de feridos ;

D. Apreciando a mágoa expressa pelo Primeiro-Ministro Yitzhak Rabin e a atitude de grande
responsabilidade demonstrada pelo Presidente Yasser Arafat e registando com agrado a
grande manifestação de «Peace now — Shalom achshaw» que se realizou em Telavive ;
E. Recordando que a Declaração de Princípios contempla uma presença temporária internacio
nal ou estrangeira a ser acordada entre Israel e a OLP no Acordo de Gaza/Jericó;

F. Insistindo na importância de que se reveste para todos o estabelecimento entre Israel e os
seus vizinhos de uma paz que proporcione segurança a Israel e justiça para os palestinianos ;
G. Saudando os esforços envidados pelo Presidente Bill Clinton no sentido de assegurar o
reatamento das negociações entre Israel e a OLP,
1.

Exprime a sua comovida solidariedade para com os familiares das vítimas e os feridos ;

2 . Salienta com firmeza a necessidade de se alcançar o mais rapidamente possível a paz e uma
solução duradoura e justa para o Próximo-Oriente através da aplicação urgente da Declaração de
Princípios concluída entre a OLP e Israel , em 13 de Setembro de 1993 ;

3 . Reafirma o seu vivo apego ao processo de paz em curso e a sua vontade de contribuir por
todos os meios possíveis para a conclusão do mesmo, nomeadamente através da promoção da
cooperação regional e da intensificação das suas relações com os povos da região ;
4. Reitera, com a maior firmeza, a sua condenação de toda e qualquer forma de extremismo e
solicita que sejam tomadas medidas bastante severas contra todos os que, pelos actos de
violência que perpetram, põem em perigo as negociações de paz ;

5 . Acolhe com agrado as medidas tomadas pelo Governo israelita para evitar actos de
terrorismo similares, mas reconhece que terão de ser tomadas mais iniciativas se se pretender que
a confiança dos palestinianos no valor das negociações com Israel seja restabelecida e, por
conseguinte, apela às autoridades israelitas a que tratem com firmeza qualquer acção provoca
tória por parte dos colonos armados ;
6. Reitera a sua convicção de que se devem respeitar todas as disposições da Quarta
Convenção de Genebra relativa às obrigações de uma potência ocupante em todos os territórios
que, em 1967 , ficaram sob administração israelita;
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7 . Convida o Governo israelita a tomar medidas para o desmantelamento de determinadas
colónias israelitas nos Territórios Ocupados, não integrados na Declaração de Princípios, facto
que poderá contribuir para reduzir a tensão local , mas que não se poderá substituir a uma solução
global para o problemas das colónias ;
8 . Solicita que as questões relativas às colónias israelitas e à presença internacional nos
Territórios Ocupados sejam inscritas na ordem do dia das negociações ;
9. Considera necessário — no interesse de ambas as partes — que se tomem medidas a nível
internacional, quanto mais não seja de controlo, para garantir a segurança e o respeito pelos
direitos humanos da população nos Territórios Ocupados e exorta o Conselho e a Comissão a
desenvolverem os maiores esforços no sentido de alargarem o processo de negociações ;

10. Faz votos para que as negociações de paz sejam imediatamente retomadas e solicita que
sejam envidados todos os esforços nesse sentido e, por conseguinte, solicita aos Governos
jordano, libanês e sírio que retomem as negociações com Israel ;
1 1 . Exorta a sua Delegação para as Relações com a OLP a realizar sem demora uma visita aos
Territórios Ocupados ;
12 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, ao
Secretário-Geral das Nações Unidas e aos participantes nas negociações de paz .

2. Turquia
a)

B3-0304, 0309, 0330, 0334, 0347 e 0357/94

Resolução sobre a detenção de deputados curdos na Turquia
O Parlamento Europeu ,

— Tendo em conta as suas antenores resoluções sobre a violação dos Direitos do Homem na
Turquia, especialmente as suas resoluções de 20 de Janeiro de 1994 sobre a reintrodução da
pena de morte (') e de 10 de Fevereiro de 1994 sobre as eleições autárquicas agendadas para
27 de Março de 1994 (2);

A. Considerando que , em 2 de Março de 1994, a Grande Assembleia Nacional da Turquia
decidiu levantar a imunidade parlamentar a oito deputados curdos, dos quais seis do partido
DEP (Partido da Democracia);

B. Considerando que os deputados foram detidos à saída do Parlamento, acusados de
separatismo e de atentado à integridade do Estado, arriscando-se a serem julgados pelo
Tribunal de Segurança do Estado e condenados à morte ;
C. Convicto de que estes ataques a personalidades políticas legitimamente eleitas e não
violentas põem em causa a realização democrática das eleições autárquicas previstas para 27
de Março de 1994;

D. Recordando que uma decisão da Grande Assembleia Nacional da Turquia pôs recentemente
termo à moratória, em vigor há 10 anos, sobre a pena de morte ;

E. Recordando que a maioria dos detidos são deputados do DEP, partido que advoga a solução
do problema curdo «por vias pacíficas , respeitando as fronteiras existentes e no quadro das
disposições da Carta de Paris e da Acta Final de Helsínquia»,
0)
(2 )

Cf. acta dessa data (Parte II, ponto 4 c))
Cf. acta dessa data (Parte II, ponto 3 )
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1 . Denuncia este atentado contra a democracia pluralista por parte do Governo turco e solicita
a imediata libertação dos deputados detidos ;
2. Denuncia a atitude do Governo turco em relação a deputados eleitos democraticamente e
que se limitaram a defender os interesses do povo Curdo da Turquia, vítima de uma sangrenta
repressão militar;

3 . Salienta que uma política de repressão e, em especial a privação da liberdade de expressão a
representantes eleitos pelo povo do Sudeste da Turquia, apenas incitará os membros da minoria
curda a apoiar o PKK;
4. Insta reiteradamente o Governo turco a reconhecer finalmente os direitos do povo curdo da
Turquia à autonomia;

5 . Solicita ao Conselho e à Comissão que utilizem todos os meios à sua disposição para
exercerem pressão sobre o Governo turco, com vista à libertação dos deputados detidos e à
anulação da decisão tomada relativamente ao levantamento da imunidade, de forma a que os
parlamentares em questão possam readquirir todos os seus direitos constitucionais ;
6. Solicita à Comissão e ao Conselho que, relativamente à Turquia, apliquem os mesmos
princípios em matéria de respeito pelos direitos humanos que os aplicados nos acordos de
cooperação com os outros países terceiros ;

7 . Reitera o seu pedido visando a deslocação de uma delegação ad hoc à Turquia na qualidade
de observadora das eleições autárquicas ;
8 . Entende que a legitimidade democrática das eleições autárquicas poderá ser posta em causa
se os candidatos dos partidos democráticos não puderem apresentar-se a escrutínio em condições
normais sem estarem submetidos à ameaça dos serviços especiais ;
9. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, ao
Governo e à Grande Assembleia Nacional da Turquia.

b)

B3-0341/94

Resolução sobre a situaçao dos cristãos no Curdistão
O Parlamento Europeu,

A. Preocupado com os crescentes actos de violência contra a minona cristã, perpetrados quer
pelas forças de segurança turcas em luta contra o PKK (Partido dos Trabalhadores do
Curdistão) no Curdistão turco, quer pelo próprio PKK e por fundamentalistas muçulmanos
curdos no Norte do Iraque ;
B. Confirmando o facto de a zona de segurança sob controlo das Nações Unidas no Norte do
Iraque dever garantir a sobrevivência tanto de curdos como de cristãos ;

C. Constatando que na zona de fronteira entre a Síria, o Irão, o Iraque e a Turquia se calcula
existirem neste momento 180.000 cristãos, cujo número, apenas no Sudeste da Turquia,
regrediu de 200.000 para 3.000 actualmente ;

D. Consciente da situação particularmente difícil dos cristãos no Curdistão, os quais são vítimas
de uma dupla discriminação em função de serem curdos, por um lado, e de minoria cristã, por
outro ;

E. Ciente de que no Curdistão muitos curdos com abertura ao diálogo se demarcam do partido
extremista PKK,

1 . Condena os actos de violência perpetrados contra a minoria cristã que permaneceu no
Curdistão, entre os quais se contam o assassínio de sacerdotes, o assalto a igrejas e a escolas
eclesiásticas e a expulsão de comunidades inteiras das suas terras de origem ;
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2.

Condena a actuação violenta das forças fanáticas islâmicas no Curdistão, bem como a do

extremismo militante do PKK de índole radical e marxista contra a minoria cristã;

3 . Exorta a Turquia a renunciar a toda e qualquer ameaça, através de unidades paramilitares
apoiadas pelo exército turco, exercida sobre os curdos cristãos ;

4. Exorta os dirigentes iraquianos curdos a observarem os direitos humanos e a assegurarem a
protecção dos seguidores de outras confissões religiosas ;
5 . Considera particularmente premente a referida protecção, dado que, em função da
transferência para o Norte do Iraque do quartel-general do PKK prevista para 1994, é de esperar
que a situação dos cristãos venha a deteriorar- se ;
6.

Exorta os Governos dos Estados-membros da União Europeia em geral, e da República

Federal da Alemanha em particular, a concederem aos cristãos do Curdistão, que na União
procuram escapar à perseguição e que requerem asilo, a autorização de entrada necessária para
esse efeito;

7 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão, ao Conselho, aos
Ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia e ao Governo da Turquia, bem como à
Assembleia Nacional do Curdistão (no Norte do Iraque).

3. Encerramento da empresa Suzuki em Espanha
B3-0297, 0301 , 0328 e 0361/94

Resolução sobre o anúncio de encerramento da empresa japonesa Santana Motor (Suzuki) em
Linares (Espanha)
O Parlamento Europeu ,

A. Considerando que o encerramento da empresa Santana Motor, propriedade da sociedade
japonesa Suzuki , implicaria, para a circunscrição de Linares (Jaén, Espanha), o desemprego
de 2.400 trabalhadores e poria em perigo vários milhares de empregos indirectos nas
empresas auxiliares, com gravíssimas consequências para o futuro de uma região — a
Andaluzia, objectivo n2 1 da Comunidade — cujo índice de desemprego é o mais elevado da
União Europeia;
B. Considerando que a empresa Santana Motor beneficiou, oportunamente, de ajudas públicas
que lhe permitiram o acesso a uma quota do mercado comunitário do automóvel ;
C. Considerando que a empresa japonesa não cumpriu o acordo arbitral celebrado com os
trabalhadores e a Junta de Andaluzia;

D. Considerando que as exigências da Suzuki para permanecer em Linares implicam impor
tantes gastos de fundos públicos e um esforço social de inaceitável redução do quadro de
pessoal,
1 . Expressa a maior solidariedade para com os trabalhadores da empresa e os cidadãos da
circunscrição de Linares que os apoiam de maneira exemplar;

2. Repudia a atitude da empresa japonesa Suzuki por não assumir os seus compromissos ,
obrigações e responsabilidades empresariais ;
3 . Insta os responsáveis da Suzuki a respeitarem o acordo arbitral e a tentarem chegar a acordo
com os trabalhadores sobre a continuidade da empresa, e as administrações espanholas a
cooperarem para assegurar a continuidade da Suzuki em Linares, uma vez alcançado esse
acordo ;

4. Entende que uma actuação conjunta do Ministério da Indústria espanhol , da Junta de
Andaluzia, do Ayuntamento de Linares e das Caixas de Aforro andaluzas poderia contribuir para
a viabilidade da empresa e para preservar os postos de trabalho;
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5 . Solicita ao Conselho e à Comissão que, no âmbito das relações comerciais internacionais,
intercedam junto do Governo do Japão para que as empresas multinacionais japonesas não
procedam à retirada de investimentos na Europa, como é o caso da empresa da Suzuki em
Linares, e para que o Japão não rompa unilateralmente o equilíbrio comercial com a
Comunidade ;

6. Constata a necessidade de uma política industrial europeia que evite atitudes e reacções tão
negativas como as da Suzuki em Espanha e permita que as empresas multinacionais que operam
no território da União Europeia aproveitem as vantagens decorrentes do mercado interno e
assumam todas as obrigações económicas e sociais para que os benefícios e as obrigações
decorrentes desse mercado interno avancem em paralelo; solicita à Comissão que estude
medidas reguladoras dos investimentos das empresas multinacionais na União Europeia;
7 . Solicita à Comissão que colabore com as administrações espanholas, bem como com a
empresa e com os trabalhadores, num projecto de viabilidade que seja compatível com a
atribuição de ajudas públicas ;
8. Solicita à Comissão que, no âmbito dos Fundos Estruturais, do Fundo de Coesão e das
iniciativas comunitárias, e em colaboração com as administrações espanholas, realize um estudo
de viabilidade do desenvolvimento industrial na Andaluzia, tendo em conta que, segundo dados
do relatório publicado pela OCDE em 1994, esta região perdeu 30% do seu índice de produção
industrial, contra uma média de 5% no conjunto da Comunidade Europeia ;
9. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, ao
Governo espanhol , à Junta de Andaluzia, à direcção e aos representantes sindicais da empresa
Santana Motor, à Confederação Europeia dos Sindicatos e à UNICE.

4. Direitos do Homem

a)

B3-0294, 0303, 0310, 0316 e 0348/94

Resolução sobre a divulgação de um massacre em Timor-Leste
O Parlamento Europeu,

A. Considerando as suas resoluções sobre Timor Leste desde a invasão ilegítima deste território
pelas forças indonésias, em 1975 , e que foi condenada internacionalmente, resoluções essas
que impõem à Indonésia o respeito pelo direito internacional, pelo direito à autodetermina
ção do povo de Timor e pelos Direitos do Homem,
B. Chocado com as notícias de novas execuções a sangue frio dos sobreviventes de Dili , Timor
Leste, que decorreram após o drama de 12 de Novembro de 1991 ;

C. Considerando a exibição televisiva do documentário «A Morte de uma Nação», produzido
pelo canal privado britânico ITV, que denuncia as execuções cometidas pelo exército
indonésio dos sobreviventes do massacre de Santa Maria, no Hospital Militar de Dili,
apontando para 271 mortos e 250 desaparecidos ;
D. Verificando que a Comissão dos Direitos do Homem das Nações Unidas decidiu examinar
no seu programa os factos apresentados pelo Sr. John Pilger;
E. Considerando as informações dos Timorenses, segundo as quais se confirma o prossegui
mento da invasão de Timor Leste e o completo desrespeito pelos Direitos do Homem, bem
como o facto de estarem privados de ajuda humanitária através das ONG e do contacto com a
comunicação social ;
F. Considerando o recente reconhecimento público pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros da
Austrália, Gareth Evans, que aceita um segundo massacre como «possível» e não refuta as
informações sobre maus tratos de Timorenses feridos no Hospital Militar local,
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1.

Reafirma as suas resoluções anteriores sobre a situação em Timor Leste ;

2. Encarrega a Conferência dos Presidentes de tomar urgentemente as medidas necessárias
para a realização da visita de uma delegação do Parlamento Europeu a Timor Leste, dando,
assim, cumprimento à sua Resolução de 21 de Novembro de 1991 sobre o massacre em Timor
Leste ('), devendo essa delegação informar o plenário das suas conclusões ;

3 . Apela ao Secretário-Geral das Nações Unidas para que torne público o relatório do seu
enviado especial a Timor-Leste em missão de investigação sobre o massacre de Dili e suas
sequelas ;
4. Solicita à Presidência que tome todas as medidas necessárias, no âmbito da Comissão dos
Direitos do Homem das Nações Unidas reunida em Genebra, para que se envie uma missão
especial das Nações Unidas a Timor Leste ;

5 . Apela ao Conselho e à Comissão para que reduzam os contactos oficiais entre a União e a
Indonésia a um mínimo absoluto enquanto não forem conhecidos os resultados da investigação
exaustiva levada a cabo por essa missão;
6. Exorta, no entanto, o Conselho, consciente dos esforços desenvolvidos pelo Secretário
-Geral das Nações Unidas, a cooperar consigo com o objectivo de se conseguir um acordo que
ponha termo às atrocidades e crie a base para uma resolução justa e correcta do problema;
7. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão, ao Conselho, aos
Governos dos Estados-membros, ao Secretário-Geral das Nações Unidas, aos membros da
Comissão dos Direitos do Homem das Nações Unidas e ao Governo da Indonésia.
(')

JO n£ C 326 de 16.12.1991 , p. 182

b) B3-0284, 0292, 0331 e 0340/94

Resolução sobre a situação no Ruanda
O Parlamento Europeu,

A. Indignado pela assassínio de Félicien Gatabazi, dirigente da oposição, e de Martin Bucyana,
do movimento presidencial, assim como pela nova explosão de violência que causou pelo
menos 37 mortos nas últimas semanas, no Ruanda;

B. Preocupado com o recrudescimento das tensões étnicas que opõem Tutsis a Hutus, bem
como pelos actos de violência cometidos contra a população civil pelas diversas partes em
conflito, nomeadamente pelo exército e pela Frente Patriótica do Ruanda (FPR);

C. Considerando que na origem desta violência está a impossibilidade de formar um governo e
criar uma Assembleia de Transição, conforme previsto nos Acordos de Paz assinados em 4
de Agosto de 1993 entre o Governo do Ruanda e a FPR em Arusha (Tanzânia);
D. Considerando que estes Acordos constituem uma sólida base para a instauração de uma paz
duradoira cujos efeitos seriam benéficos para o Ruanda em particular e para o conjunto dos
países vizinhos em geral,
1 . Condena energicamente o assassinato de Fehcien Gatabazi e a hnchagem de Martin
Bucyana, bem como todos os actos de violência;
2.

Lamenta o novo adiamento sine die da formação do Governo e da Assembleia de Transição ;

3 . Exorta todas as partes intervenientes no conflito a porem termo imediato às hostilidades e a
absterem-se de actos de violência que se traduzam em violações dos direitos humanos ;
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4. Solicita a todos os signatários dos Acordos de Paz de Arusha que respeitem os termos
destes acordos e considera que apenas a criação das instituições de transição neles previstas
poderão garantir uma paz duradoura e a reconciliação nacional ;

5 . Apela à comunidade internacional , nomeadamente à Organização da Unidade Africana
(OUA), à União Europeia e ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, a envidar todos os
esforços para pôr fim aos massacres no Ruanda e estabelecer condições mínimas de diálogo com
vista à aplicação dos Acordos de Paz de Arusha;
6. Regista com agrado, entretanto, a decisão da Comissão de disponibilizar uma ajuda
humanitária no montante de 8 milhões de ecus destinada à população deslocada e aos refugiados
ruandeses ;

7 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão, aos Governos
dos Estados-membros, ao Secretariado-Geral das Nações Unidas , ao Secretariado-Geral da
OUA, ao Governo do Ruanda e à Frente Patriótica do Ruanda .

c)

B3-0285/94

Resolução sobre o assassínio de crianças na Colômbia

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a sua Resolução de 12 de Março de 1992 sobre o sofnmento das crianças
abandonadas na Colômbia ('),

A. Chocado pela prática da « limpeza social» em Bogotá e outros locais da Colômbia, mediante
a qual esquadrões da morte e assassinos a soldo matam inúmeras crianças denominadas «los
desechables» («os indesejáveis»);
B. Chocado pelo facto de, segundo declarações de Amnistia Internacional , todos os meses cerca
de 40 crianças serem eliminadas através desta «limpeza social »;

C. Chocado pelo facto de, segundo observadores colombianos competentes , o número destes
crimes abomináveis estar a aumentar rapidamente ;

D. Chocado pelas provas de que há elementos da Polícia Nacional Colombiana que integram
estes esquadrões da morte ;
E. Chocado pelas ameaças de morte proferidas contra o Pr. Jaime Jaramillo e outros
colombianos que, através da Fundación Ninos de los Andes e outras organizações não
governamentais, tentam proteger as crianças da rua;

F. Constatando que o Presidente da Colômbia reconheceu que a prática da « limpeza social »
existe, mas é por ele considerada menos grave do que a violência generalizada dos
traficantes de droga e dos guerrilheiros ;
1 . Manifesta a sua solidariedade para com os corajosos colombianos que lutam para salvar as
crianças da rua;
2.

Insta o Governo colombiano a redobrar esforços para pôr termo à «limpeza social»;

3 . Insiste na necessidade de acabar com a aparente impunidade dos agentes da polícia
envolvidos nestes crimes para que estes esforços sejam coroados de êxito ;
4. Sublinha a necessidade de medidas destinadas a integrar socialmente um número crescente
de crianças abandonadas e está convicto de que tal deverá constituir uma prioridade para a ajuda
comunitária à Colômbia;

5 . Insta a União Europeia e os seus Estados-membros a manifestarem claramente às
autoridades colombianas a sua profunda preocupação sobre o problema das crianças da rua;
(')
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6. Solicita à Comissão que informe o Parlamento sobre as medidas que adoptou no sentido de
auxiliar as organizações que tentam proteger as crianças da rua, em conformidade com a sua
citada resolução de 12 de Março de 1992 ;
7 . Encarrega a sua Delegação para as Relações com os países da América do Sul a debater esta
questão com os deputados colombianos ;
8 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão, ao Conselho, à
Organização dos Estados Americanos, ao Presidente do Parlamento Latino-Americano, ao
Presidente da República da Colômbia, aos Presidentes do Senado e da Câmara dos Represen
tantes da Colômbia e ao Dr. Jaime Jaramillo .

d) B3-0360 e 0367/94

Resolução sobre o respeito pelos direitos dos candidatos as próximas eleições na Colombia
O Parlamento Europeu ,
A. Considerando a realização das eleições presidenciais na República da Colômbia, no próximo
dia 13 de Março de 1994;

B. Considerando os atentados de que são vítimas alguns dos candidatos, tanto do partido que
apoia o Governo, como dos da oposição, e que afectam também aqueles que ocupam
actualmente cargos nas administrações locais e municipais ;
C. Considerando a detenção, em 14 de Fevereiro de 1994, do presidente da Câmara de
Apartado, Nelson Campos Núnez, do ex-presidente da Câmara e candidato à Câmara de
Representantes , José Antonio Lopez Bula, e do presidente da Junta de Acção Comunal do
bairro Policarpa, Naun de Jesús Urrego, todos militantes da União Patriótica nessa cidade ;
D. Considerando os assassínios ocorridos , nomeadamente o da presidente da Câmara de
Labranza Grande e o de um candidato ao Senado por Medellín, membros do partido
actualmente no poder,
1 . Solicita instantemente às autoridades colombianas a libertação imediata dos três militantes
da União Patriótica, assim como a protecção de candidatos e dirigentes da oposição, e apela às
forças não controladas e à guerrilha para que ponham termo aos seus actos de violência;
2.

Recorda ao Governo da Colômbia a necessidade de respeitar os Direitos do Homem ;

3 . Solicita o envio de uma delegação ad hoc de deputados do Parlamento Europeu para que
esteja presente no dia da realização das eleições ;
4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão, ao Conselho, aos
Ministros encarregados da PESC e ao Governo da Colômbia.

e)

B3-0326/94

Resolução sobre o reforço dos programas da Comissão visando a consolidação da democracia e
os Direitos do Homem no Camboja
O Parlamento Europeu,

A. Considerando que a actual insegurança, directamente ligada as sequelas da guerra, ao nível
da pobreza e ao enfraquecimento das estruturas do Estado, constitui uma ameaça para a
democracia no Camboja;

B. Considerando a acção positiva da CE na sequência dos Acordos de Paris ;
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C. Considerando que as minas, cujo número oscila entre 5 e 7 milhões, continuam a matar e a
mutilar mensalmente cerca de 300 cambojanos, maioritariamente civis, constituindo um dos
principais obstáculos ao desenvolvimento rural, à reintegração dos 350.000 refugiados e de
centenas de milhar de pessoas deslocadas devido à guerra civil ;
D. Considerando que o Camboja, com cerca de 36.000 mutilados e paraplégicos, vítimas de
minas «anti-pessoais», possui a mais alta percentagem de deficientes físicos a nível mundial,
1.

Tece um louvor ao trabalho já desenvolvido pela Comissão, pelas Nações Unidas e pelas

ONGs a nível da dificultosa tarefa de levantamento de minas ;

2. Requer a afectação de novos recursos num montante significativo às operações de
levantamento de minas em ligação com as acções de desenvolvimento rural ;
3 . Solicita que tais recursos facultem prioritariamente o reforço da estrutura nacional CMAC
(«Cambodian Mine Action Center»), bem como permitam às ONGs especializadas ampliar os
seus programas em favor das comunidades mais ameaçadas ;

4. Exige um efectivo embargo a todo e qualquer envio de minas «anti-pessoais» para o
Camboja;
5 . Solicita aos países vizinhos, em especial à Tailândia, que participem activamente na
observância desse embargo;
6. Exorta a Comissão a integrar nos seus projecto de ajuda bilateral a prossecução da
assistência exemplar que tem prestado aos numerosos mutilados e paraplégicos vítimas do
rebentamento de minas e da guerra;
7 . Propõe que seja feito um esforço especial com vista a contribuir para a reconstrução de um
Estado de Direito através de uma ajuda imediata às instituições, quer a nível de recursos técnicos ,
materiais ou humanos ;

8 . Propõe que seja facilitado o desenvolvimento de programas de formação em ciências
humanas, bem como incentivado o espírito de apreço pelos Direitos do Homem nas escolas e a
promoção dos mesmos nos meios de comunicação social ;
9.

f)

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

B3-0353/94

Resolução sobre a situação no Burundi
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a sua Resolução de 10 de Fevereiro de 1994 sobre a situação no Burundi ('),
A. Horrorizado com o recente massacre de pelo menos 200 civis perpetrado pelo exercito em
Bujumbura, em 7 de Março de 1994;

B. Apreensivo com a saúde e a segurança dos cerca de 800.000 refugiados e 150.000 pessoas
desalojadas, que vivem em condições extremamente precárias em campos de refugiados,
dentro e fora do Burundi, afligidos pela fome, a subnutrição e as epidemias ;
C. Atendendo à resposta da comunidade internacional, até ao momento absolutamente
inadequada,
(')
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1 . Condena sem reservas o massacre da população civil de Bujumbura perpetrado pelo
exército e pede que sejam identificados e apresentados à justiça, sem demora, os chefes militares
responsáveis por este crime horrível ;
2. Apela a todos os grupos étnicos do Burundi a porem termo aos combates e a iniciarem
negociações num espírito de reconciliação nacional ;
3 . Solicita ao Conselho de Segurança da ONU que responda ao pedido formulado às Nações
Unidas pelas autoridades do Burundi no sentido de intervir naquele país a fim de evitar novas
mortes e criar condições de estabilidade ;

4. Regista com agrado a recente decisão da OUA de enviar uma pequena força de manutenção
da paz para o Burundi e solicita à comunidade internacional, e em particular à Comissão e aos
Estados-membros da União Europeia, que apoiem financeiramente esta iniciativa;
5 . Solicita igualmente à Comissão que reforçe a ajuda humanitárias às pessoas desalojadas no
Burundi e aos campos de refugiados nos países limítrofes, nomeadamente no Ruanda, muitos dos
quais se debatem com graves problemas de escassez de alimentos ;
6.

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão, ao Conselho, aos

Governos dos Estados-membros , à ONU, à OUA e ao Governo do Burundi .

g)

B3-0332 e 0346/94
Resolução sobre detenções no Senegal

O Parlamento Europeu,

A. Profundamente preocupado com as detenções e maus tratos de, pelo menos, 75 pessoas,
incluindo figuras proeminentes da oposição, e com as sublevações de excepcional gravidade
ocorridas no passado dia 16 de Fevereiro de 1994 e que ocasionaram numerosas vítimas,
entre as quais se incluem polícias ;
B. Considerando que a detenção do advogado Abdoulaye Wade, presidente do Partido
Democrático Senegalês (PDS ), e de dois outros deputados, Pape Omar Kane (PDS ) e
Landing Savane , vice-presidente do Partido Africano para a Democracia e o Socialismo
(PADS ), constitui uma flagrante violação do n2 3 do artigo 502 da Constituição do Senegal,
que define as circunstâncias em que os deputados podem ser detidos ;
C. Chocado com as notícias de que Lamine Samb, detido em 17 de Fevereiro de 1994, foi
torturado até à morte, de outros casos de tortura e de que o advogado Wade se encontra
detido incommunicado numa cela juntamente com outros criminosos de direito comum;

D. Considerando que estes acontecimentos ocorreram na sequência da desvalorização brutal do
franco CFA, que atinge essencialmente as camadas sociais mais desfavorecidas ;

E. Preocupado com o ascenso dos movimentos integristas e com a exploração política que estes
fazem da crise que atinge as populações senegalesas ;
F. Chamando a atenção para os protestos da organização «Rencontre Africaine pour la Défense
des Droits de 1'Homme» e do «Collectif des Avocats» do Senegal ;
G. Recordando o exemplo dado no passado pelo Senegal ao defender os valores democráticos e
o Estado de Direito,

1 . Solicita a libertação imediata dos dirigentes da oposição e insta o Governo senegalês a dar
início a negociações que permitam um diálogo político com a oposição, a fim de encontrar uma
solução para a crise ;
2.

Condena firmemente os actos de violência ocorridos por ocasião das sublevações de 1 6 de

Fevereiro de 1994 ;
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3 . Solicita a abertura de um inquérito independente às notícias de actos de tortura praticados
por membros da Divisão das Investigações Criminais ;
4. Insta todos os dirigentes políticos do país a inserirem a respectiva actuação política num
contexto institucional democrático, de modo a que os movimentos extremistas não possam
explorar as preocupações e a angústia da população após a desvalorização do franco CFA ;
5 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão, ao Conselho, ao
Presidente do Senegal , aos dirigentes de todos os partidos representados na Assembleia Nacional
do Senegal e aos co-presidentes da Assembleia Paritária ACP/CEE.

h)

B3-0296 e 0350/94

Resolução sobre a situação dos refugiados Jumma do Bangladesh na índia
O Parlamento Europeu,

A. Preocupado com a situação dos refugiados Jumma no Estado indiano de Tripura, que
carecem de alimentos e de material médico e se vêem confrontados com a repatriação
forçada para a região das colinas de Chittagong, em território do Bangladesh, sem que exista
um plano geral de reinstalação para os refugiados Jumma e o povo Bengali ;

B. Considerando a visita da sua Delegação para as Relações com os Países da Ásia do Sul e a
SAARC à região das colinas de Chittagong , em Outubro de 1993 ;

C. Considerando o relatório sobre a região das colinas de Chittagong publicado pelo Centro de

Documentação dos Direitos Humanos da Ásia do Sul, em 14 de Fevereiro de 1994;

D. Considerando que sucessivos fluxos de pessoas da tribo Jumma (incluindo os Chakmas)
fugiram da sua terra natal na região das colinas de Chittagong para as proximidades de
Tripura, na sequência da instalação em grande escala de pessoas de língua bengali e dos
massacres do povo Jumma, daí decorrentes , desde 1984 ;
E. Notando que a proporção de muçulmanos bengali na região das colinas de Chittagong
aumentou de menos de 3% em 1941 para um nível próxima da maioria da população,
1.
Condena o massacre de Logang , em Khagrachari a 1 0 de Abril de 1 992, e o último massacre
do povo Jumma, perpetrado em 17 de Novembro de 1993 em Naniachar, no distrito de
Rangamati ;

2 . Considera que as autoridades do Bangladesh não salvaguardaram as vidas e propriedades
do seu povo Jumma da usurpação das suas terras tradicionais e dos actos de violência contra ele
cometidos ;

3.

Solicita ao Governo da índia que garanta que os refugiados Jumma não serão repatriados

contra a sua vontade e assegure o abastecimento alimentar e médico adequado dos campos de
refugiados ;

4. Solicita ao Governo da índia que analise a possibilidade de o ACNUR contribuir para a
solução deste trágico problema, aliviando assim, eventualmente, o fardo que a índia tem
suportado ao longo de 10 anos ;
5 . Solicita ao Governo do Bangladesh que crie as condições necessárias para o repatriamento
dos refugiados Jumma, conforme por eles solicitado, incluindo o levantamento da ocupação
militar da região das colinas de Chittagong e o início de negociações com Jana Samhati Samiti
sobre a futura autonomia da região das colinas de Chittagong no âmbito da Constituição do
Bangladesh, a fim de procurar uma solução duradoura para o conflito em curso, e que lhes dê, por
escrito, garantias da sua segurança;
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6. Solicita ao Governo do Bangladesh que autorize o Alto Comissariado das Nações Unidas
para os Refugiados a prestar integralmente os seus serviços de protecção aos refugiados
retornados e permita ao Comité Internacional da Cruz Vermelha e a outras organizações
internacionais humanitárias e de defesa dos direitos humanos controlar o processo de reinstala
ção;

7 . Solicita à Comissão que preste a sua assistência humanitária à repatriação do povo Jumma e
de chamar a atenção das autoridades do Bangladesh para a necessidade de respeitar os direitos
humanos da população indígena da região das colinas de Chittagong ;
8 . Solicita aos principais países dadores internacionais e, nomeadamente, à UE que criem um
orçamento especial para apoiar um programa de reinstalação, tanto dos refugiados Jumma como
do povo Bengali, uma vez que os europeus têm de reconhecer a sua responsabilidade pela
presente situação que, em larga medida, é um resultado do colonialismo europeu do passado;

9.

Encarrega o seu Presidente de traíismitir a presente resolução à Comissão, ao Conselho e

aos Governos do Bangladesh e da índia.

i)

B3-0352/94

Resolução sobre as eleições no Togo
O Parlamento Europeu,

A. Considerando que em 6 e 20 de Fevereiro de 1994 foram realizadas eleições para eleger os
81 deputados previstos pela Constituição do Togo;
B. Atendendo às tomadas de posição do Presidente da República e dos diferentes líderes dos
partidos em presença antes das eleições ;
C. Atendendo à forma como as eleições se desenrolaram, conforme declaram todos os
observadores internacionais num comunicado de 22 de Fevereiro de 1994;

D. Considerando a posição adoptada pelos Doze no seu comunicado de 28 de Fevereiro de
1994;

E. Considerando a missão de observação conduzida em nome da Assembleia Paritária
ACP/CEE por dois dos seus vice-presidentes,
1 . Verifica que, de acordo com o parecer dos observadores e não obstante os graves incidentes
que se registaram de forma pontual , as eleições decorreram em condições bastante satisfatórias,
mercê da competência e da dedicação dos membros das assembleias de voto e da determinação
dos eleitores do Togo;
2 . Manifesta a sua surpresa pelo facto de não terem sido ainda publicados pela Comissão
Eleitoral e pelo Supremo Tribunal os resultados das eleições conforme fora anteriormente
acordado entre todos os partidos, e solicita que o sejam o mais rapidamente possível ;

3 . Exige que, em conformidade com os acordos anteriormente celebrados, os resultados do
escrutínio sejam respeitados por todas as autoridades do país ;
4. Solicita ao Presidente da República do Togo que honre os compromissos assumidos
publicamente em diversas ocasiões, designadamente aquando do seu encontro com os represen
tantes dos Estados ACP/CEE, empenhando-se pessoalmente no respeito dos resultados deste
escrutínio ;

5 . Condena os numerosos actos de violência e violações dos direitos humanos registados
durante o processo eleitoral ;
6. Insta todos os partidos em presença rio Togo a respeitarem o veredicto das urnas e a
trabalharem para a paz, a estabilidade e o progresso do Togo;

7 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão, ao Conselho e
aos co-presidentes da Assembleia Paritária ACP/CEE.
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5. Emprego — Política social
a)

A3-0079/94

Resolução sobre o emprego na Europa

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a sua Resolução de 8 de Julho de 1 992 sobre o mercado europeu do trabalho
após 1992 ('),
— Tendo em conta as suas Resoluções de 15 de Dezembro de 1993 sobre as conclusões do
Conselho Europeu de Bruxelas (2) e de 19 de Janeiro de 1994 sobre o programa legislativo
para 1994 (3 ),
— Tendo em conta as propostas de resolução apresentadas pelos Deputados :
a) Glinne e Vandemeulebroucke sobre o crescimento do emprego com base na economia
alternativa (B3-0989/93 )

b) Lafuente López sobre um fundo comunitário de solidariedade para o emprego (B3
1671 /93 ),

— Tendo em conta o relatório da Comissão sobre o Emprego (CC)M(93)0314),
— Tendo em conta a comunicação da Comissão sobre o quadro comunitário para o emprego
(C()M(93)0238 — C3-0231 /93 ),

— Tendo em conta o Livro Branco da Comissão «Crescimento, Competitividade e Emprego»
(CC)M(93)0700),

— Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu de 10 e 11 de Dezembro de 1993
(SN373/93 ),

— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Sociais, do Emprego e do Ambiente
de Trabalho e os pareceres da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e da
Política Industrial , da Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Defesa do
Consumidor e ainda da Comissão dos Direitos da Mulher (A3-0079/94),

A. Considerando que o estado de integração das nossas economias não permite considerar o
desemprego nos doze Estados-membros como um problema nacional ;
B. Considerando que o debate sobre o emprego na Europa não pode ser dissociado da crescente
mundialização da economia;
C. Considerando que , partindo do reconhecimento da livre concorrência e da abertura dos
mercados , deveria concretizar-se com os principais concorrentes da União Europeia,

sobretudo na região Ásia-Pacífico, um diálogo construtivo sobre a concorrência equitativa

em termos de implantação e a abertura dos mercados ;

D. Considerando que o posterior desenvolvimento do mercado de trabalho na União Europeia
depende também do processo de transformações sociais nos Estados vizinhos da União, e
que a abertura política da Europa Central, Oriental e do Sul causou um fosso salarial com
graves consequências, inclusive para os Estados-membros da União Europeia, pelo que se
torna necessário eliminar esse fosso através do desenvolvimento económico e social

daqueles Estados ;

E. Considerando que o desemprego na União Europeia está a atingir um nível tal que exige,
doravante, da parte dos Estados-membros e da Comunidade uma política voluntarista, que
deve necessariamente abandonar os caminhos trilhados pelas acções tradicionais contra o
desemprego, tendo particularmente em conta a proporção excessiva do desemprego das
mulheres e dos jovens ;
F. Considerando que não deve renunciar-se ao objectivo do pleno emprego devido à pressão
exercida por condicionalismos difíceis ;
(')
(2)
0)
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G. Considerando que a política de combate do desemprego não deve colocar a ênfase sobre os
salários baixos no intuito de criar melhores condições de competitividade com os países em
que estes são praticados, mas sim conferir um maior relevo à formação de alto nível ;
H. Lamentando, a este respeito, que o Livro Branco, em matéria de acções em prol do emprego,
se limite a catalogar as iniciativas e experiências dos Estados-membros, sem identificar
iniciativas políticas prioritárias ao nível da União;
I.

Felicitando a Comissão Europeia pelo capítulo 10 do Livro Branco, intitulado « Reflexões
sobre um novo modelo de desenvolvimento da Comunidade», que reafirma uma estratégia
assente no desenvolvimento sustentado e requer a instituição de um grupo de trabalho de alto
nível ;

J.

Considerando que o futuro da construção europeia depende da resposta que a União souber
dar, prioritariamente, ao problema do desemprego, e nomeadamente dos jovens ;

K. Considerando que, no que se refere à acção comunitária, o Livro Branco acentua justamente
a importância da educação e da formação profissional , mas parece remeter exclusivamente
para os Estados-membros a abordagem das questões relacionadas com o funcionamento do
mercado de trabalho, o que provoca o risco de deterioração do funcionamento do mercado
interno (concorrência desleal , dumping social, etc .,);

L. Lamentando que a Comissão quase não aborde a importância do meio ambiente na criação
do emprego e considerando que, se não for desenvolvido um enérgico trabalho de protecção
do meio ambiente, as empresas da União perderão quotas de mercado e, em consequência,
postos de trabalho,
M. Considerando que podem ser criados mais postos de trabalho com uma deslocação da carga
fiscal do trabalho remunerado para os combustíveis fósseis, a energia nuclear, a poluição do
meio ambiente e as matérias-primas escassas ;

1 . Regista com agrado o facto de o Livro Branco romper com o fatalismo que consiste em
aceitar o aumento incessante do desemprego, supondo que a solução estaria naturalmente aliada
a uma retomada do crescimento, mas considera ser igualmente necessária a curto prazo uma
enérgica política comum do emprego ; entende que importa abandonar o crescimento económico

tradicional em favor do desenvolvimento sustentável, não só para preservar a natureza e o
ambiente, mas também para criar mais postos de trabalho ;

2. Saúda o facto de tanto o Livro Branco como as conclusões do Conselho Europeu realçarem
o objectivo de uma economia solidária e de manutenção do modelo social europeu, mas lamenta
que o Livro Branco nada adiante sobre os riscos que implica, para os sistemas de protecção social
dos Estados-membros da Comunidade, a actual deterioração da situação do emprego, nem sobre
as eventuais consequências das medidas propostas ;
3.

Manifesta a sua apreensão pelo facto de as decisões do Conselho ECOFIN relativas às

directrizes económicas visarem exclusivamente o crescimento económico sem terem devida

mente em conta as consequências a médio prazo no sector do emprego e insta a que a política a
curto prazo seja colocada em melhor sintonia com as orientações a médio prazo;
4. Exprime a sua convicção de que, no combate em prol do emprego, a União pode contribuir,
através da manutenção do seu total apoio à coesão económica e social, da criação de um espaço
monetário, da concentração dos meios financeiros (fundos estruturais, iniciativa europeia de
crescimento, empréstimos comunitários), de uma política comum de investigação e de
desenvolvimento, da intensificação das capacidades e do poder tecnológico da Comunidade, da
definição de garantias mínimas comuns a favor dos trabalhadores e da organização da
coordenação entre as políticas nacionais ;
5 . Solicita à Comissão e aos Estados-membros que prossigam gradualmente na via do
desenvolvimento sustentável, valorizando económica e politicamente a passagem da agricultura
química para a agricultura biológica, das chamadas tecnologias industriais « end-of-the-pipe»
para uma produção limpa, das auto-estradas para os transportes públicos, da energia nuclear/dos
combustíveis fósseis para a poupança de energia e as energias renováveis, do desperdício dos
recursos raros para a reparação, reutilização e reciclagem de materiais, mediante a criação de
mais reservas naturais e a protecção dos centros históricos das cidades ;
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6. Solicita à Comissão que aprofunde no seu relatório anual a ligação entre emprego e
«desenvolvimento sustentável », bem como entre emprego e meio ambiente ;
7 . Exorta a Comissão e os Estados-membros a prepararem desde já os planos de conversão
para todas as «indústrias tradicionais de base», a desenvolverem novas «indústrias de base»
(telecomunicações, biotécnica, engenharia oceanográfica, suportes lógicos, informática, electró
nica, etc .), a desenvolverem uma «economia alternativa», a analisarem e a desenvolverem a

prestação de serviços nas imediações e a definirem em conjunto uma estratégia em matéria de
política de emprego que tenha em linha de conta as especificidades nacionais ; neste sentido
deverá incentivar-se a troca de experiências no domínio da política social , bem como o apoio
financeiro tendente a promover a efectiva transferência de sistemas de know-how, nomeadamen
te no que diz respeito aos cuidados a dispensar aos idosos e à guarda de crianças ;

8 . Insiste nos incentivos ao desenvolvimento económico através da criação de um ambiente
fiscal , administrativo e financeiro que seja favorável às pequenas e médias empresas, as quais
são os factores mais dinâmicos da economia comunitária;

9 . Lembra a necessidade de melhorar a eficácia do mercado de capitais e dos sistemas de
pagamento intracomunitários, fazendo com que o afluxo das poupanças , dos créditos e do activo
das empresas se dirija para os investimentos e os consumos geradores de emprego ;
10. Salienta que, para o financiamento das medidas geradoras de emprego, é necessária a
participação dos investidores privados nos projectos viáveis de interesse europeu , susceptíveis
de serem apoiados pela Comunidade Europeia, reduzindo assim os custos e os riscos financeiros ;

11 . Insta o Conselho a examinar com urgência questões relativas ao emprego e ao desemprego
no mesmo plano de igualdade que as questões macroeconómicas e financeiras, mediante, por
exemplo, a recuperação da fórmula dos «Conselhos Jumbo»; a estes Conselhos deverão ser
associados todos os ministros responsáveis por um sector determinado, especialmente promissor
em termos de criação de postos de trabalho, como, por exemplo, o ambiente ;

12 . Saúda a criação, pela Comissão, de dois grupos de trabalho destinados a concretizar
projectos nos domínios dos transportes/energia e informação/telecomunicações ; entende que,
além disso, importa criar, com a mesma urgência e com a mesma composição, um grupo de
trabalho a fim de tornar operacionais os projectos constantes dos capítulos 7 , 8 e 9 ;
1 3 . Defende a preparação de um diálogo, regular e substancial , com a participação de todos os
responsáveis , que possibilite um empenho firme e concreto em prol de um plano de emprego
segundo as directrizes a seguir enunciadas ;

Educação e formação profissional

14 . Reconhece a importância conferida à formação profissional , às acções de reciclagem e à
necessidade de um aperfeiçoamento constante, bem como o papel específico que a União é
chamada a desempenhar neste domínio; sublinha, no entanto, que a acção em matéria de
formação profissional e de reciclagem deve incidir também sobre o desenvolvimento e
reconhecimento dos níveis de qualificação mais elevados : a resposta às necessidades das
empresas em termos de mão-de-obra altamente qualificada poderia, com efeito, permitir criar
postos de trabalho de nível intermédio ;
15 .

Solicita à Comissão e aos Estados-membros que :

— reflictam, tendo em conta as deficiências da fórmação inicial dos jovens , comparativamente
com os nossos concorrentes directos no mercado mundial , sobre o futuro do nosso sistema

escolar, no sentido de uma maior descentralização, diversificação, individualização e
criatividade e que criem programas-piloto para determinadas categorias de jovens que se
encontram em posição de desvantagem no mercado de trabalho ;
— alarguem, tendo em conta as dificuldades dos jovens recém-saídos das escolas em encontrar
emprego, devido à insuficiência das suas qualificações, o âmbito de formação escolar, de
modo a conciliar a teoria com a prática, mediante a articulação da formação adquirida na
empresa com a formação escolar ( sistema dual );

28 . 3 . 94

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

28 . 3 . 94

N» C 91 /227

Quinta-feira, 10 de Março de 1994

— criem, tendo em conta a insuficiência, relativamente às necessidades das empresas, da oferta
de mão-de-obra qualificada, com a ajuda das empresas e dos parceiros sociais , um sistema
que favoreça a relação aprendizagem-trabalho no âmbito do ensino de forma a facilitar o
acesso ao mercado de trabalho;

— desenvolvam uma política comum de formação permanente e que garantam o respectivo
acesso, através de vouchers, cheques, crédito de horas, etc .;

— resolvam definitivamente, tendo em conta a mobilidade intereuropeia, o problema da
equivalência dos diplomas e estudos ;
16 . Reconhece que a introdução de novas tecnologias requer um ritmo e uma flexibilidade
maiores a nível empresarial e uma mão-de-obra mais qualificada a todos os níveis e considera, a
este respeito, que devem ser criadas as estruturas necessárias para que a mão-de-obra europeia
desenvolva a capacidade de uma auto-aprendizagem permanente e com competência;

Funcionamento dos mercados de trabalho

1 7.

Verificando o mau funcionamento dos diversos mercados de trabalho, solicita à Comissão

e aos Estados-membros que :

a) procedam a uma reflexão sobre o funcionamento e a adaptação dos serviços e agências de
emprego, incluindo a formação dos agentes , apelando a uma estreita colaboração dos
parceiros sociais, visando alcançar uma maior descentralização para os poios de emprego
locais e possibilitando uma apreciação mais individualizada de cada pessoa,
b) embora reconhecendo o papel positivo das agências de trabalho temporário públicas ou
privadas, introduzam regras para evitar a destruição dos empregos permanentes, e solicita ao
Conselho que aprove, o mais breve possível, a directiva sobre o trabalho atípico,
c) apoiem, de uma forma mais alargada, os programas específicos para o emprego, tais como o
YOUTHSTART, LEDA , ILE, etc .,

d) zelem por que os programas de formação co-financiados ao abrigo dos objectivos 3 e 4 do
Fundo Social Europeu respondam a necessidades dos mercados de trabalho claramente
identificadas ,

e) promovam a flexibilidade geral dos mercados do emprego, caracterizados por alguma
rigidez, bem como uma flexibilidade individualizada em benefício dos trabalhadores que
assim o desejem, garantindo-lhes um quadro de protecção adequado, e ainda mediante a
adopção de medidas de acompanhamento e o ulterior aperfeiçoamento de estruturas de
acompanhamento, designadamente os «euroguichets» sociais (EURES );
f)

encorajem a mobilidade de instrutores e instruendos, especialmente de jovens, e desenvol
vam intercâmbios de informação e experiência sobre questões comuns aos sistemas de
informação dos Estados-membros,

g) levem a bom porto, sob a Presidência Grega, o processo de adopção da directiva sobre a
representação dos trabalhadores no seio das empresas europeias, no quadro do Protocolo
Social , processo esse que foi iniciado pela Presidência belga visando designadamente
controlar melhor os processos de deslocalização de empresas no interior da União; considera
que esta directiva deveria incluir também medidas relativas à participação dos trabalhadores ;

h) examinem em que medida seria possível criar, no sector doméstico (favorecendo as pessoas
particularmente afectadas pelo desemprego), condições de emprego caracterizadas por
vantagens fiscais, tendo em conta que as necessidades das famílias representam uma
importante fonte de criação de empregos dé proximidade, que se poderiam desenvolver na
maior parte dos Estados da União Europeia se os mesmos fossem fomentados por
disposições administrativas, sendo simultaneamente prevista uma limitação dos encargos
obrigatórios adaptados ao carácter específicos desses empregos ;
i)

examinem em que medida seria possível fomentar da melhor maneira a criação de
actividades independentes ;

18 . Manifesta-se veementemente contra a ideia de uma desregulamentação sistemática, e
considera que a flexibilização dos mercados nacionais do emprego deve ser imperativamente
acompanhada, a nível comunitário, por uma definição comum de garantias mínimas para os
trabalhadores, e sublinha que a flexibilização não pode colocar em risco a segurança nem a saúde
dos trabalhadores ;
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19 . Considera que a desregulamentação das condições de trabalho não constitui uma solução
eficaz que permita obter maior competitividade pois conduz ao desaparecimento de uma
mão-de-obra qualificada, que é condição fundamental para a manutenção de um tecido industrial
saudável ;

20. Exprime a sua convicção quanto à necessidade de uma política comum em matéria de
emigração, concertada com as medidas acordadas com os países de emigração, tendente a
influenciar a pressão exercida pelos movimentos migratórios; neste contexto, devem os
Estados-membros celebrar convénios com os países de emigração, com base nas previsões em
termos de procura e de oferta do mercado de trabalho, acompanhados de consultas sobre
formação profissional , trabalho adaptado a emigrantes qualificados e repatriamento voluntário
para o respectivo país de origem ;

A distribuição do trabalho
21 . Concorda com a ideia de que a gestão descentralizada do tempo de trabalho, sob a
responsabilidade dos parceiros sociais, pode constituir um instrumento de ajustamento dos
recursos humanos às necessidades do mercado; considera que a redução do tempo de trabalho
permite uma melhor distribuição do trabalho disponível — sendo para tal possível recorrer a
diversos instrumentos : semana de trabalho de quatro dias ou 35 horas, licença para formação,
trabalho a tempo parcial voluntariamente aceite — e que só poderá ter sentido integrada no
quadro de uma política activa de criação de empregos ; considera porém que esta redução do
tempo de trabalho, negociada a nível sectorial, poderá contribuir, a curto prazo, para a
diminuição do desemprego, sob reserva de preservar a capacidade concorrencial das empresas,
nomeadamente através da manutenção, ou mesmo do prolongamento, do tempo de utilização dos
equipamentos ;
22 . Solicita à Comissão e aos Estados-membros que promovam, com base em acordos entre os
parceiros sociais, o recurso cada vez mais intenso ao tempo parcial, como possibilidade para
criar empregos suplementares , na condição de os empregos a tempo parcial serem acompanha
dos de garantias sociais comparáveis aos empregos a tempo inteiro ; solicita à Comissão que tome
medidas de incentivo na perspectiva da redistribuição do trabalho , tanto numa base colectiva
(redução do tempo diário ou semanal de trabalho) como individual (interrupção de carreira, ano
sabático, licença parental , etc);

23 .

Solicita ao Conselho que aprove, sem demora, a directiva sobre a licença parental ;

O custo do trabalho

24. Concorda com o objectivo de diminuir o custo não salarial do trabalho para favorecer o
surgimento de uma nova oferta de empregos e desencorajar a substituição do trabalho pelo
capital ; no entanto, insurge-se contra o desvio que consistiria em fazer deste objectivo uma meta
para a redução dos salários reais ;

25 . Defende que, para a redução dos custos anexos aos salários, sejam retiradas da segurança
social as componentes que revertem a favor do bem comum e que, consequentemente, deveriam
ser financiadas pelas receitas fiscais ;
26 . Defende que o peso fiscal seja transferido de forma significativa dos rendimentos do
trabalho para as operações no mercado de capitais que não tenham a devida justificação a nível
económico, nomeadamente mediante a cobrança de uma taxa sobre operações financeiras ;
27 . Lembra que os ganhos de produtividade são obtidos não só através da redução dos salários
e da eliminação de postos de trabalho, mas também através de uma melhor organização do
trabalho e da gestão, da motivação dos trabalhadores, do reforço da qualidade dos produtos, de
uma transposição mais rápida dos resultados da investigação para produtos comercializáveis e da
exploração de novos mercados de crescimento ; solicita que os lucros provenientes do aumento
da produtividade sejam prioritariamente canalizados para a criação de postos de trabalho ;
28 . Considera que a moderação salarial , aceite pelos trabalhadores com vista a permitir
investimentos , deve ser acompanhada do reconhecimento de um direito de participação efectiva
(por exemplo, sob a forma de acções) dos trabalhadores nos resultados desses investimentos ;
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29 . Entende que, para se manter a paz social , a renúncia dos trabalhadores ao aumento dos
salários reais que permita a consolidação das empresas poderia ser compensada com modelos de
participação no património e nos resultados das empresas;

30. Chama a atenção de que é errado pensar que a diminuição dos salários mínimos constitui
uma solução para lutar contra a deslocalização dos investimentos para países produtores com
baixos salários ;

31 . Defende uma concorrência leal, quanto à implantação das empresas, com os parceiros
comerciais mundiais, para que os progressos económicos possam servir um progresso social
adequado;
32 . Entende que é absolutamente indispensável prever uma cláusula social nos acordos
comerciais internacionais (como, por exemplo, o sistema de preferências generalizadas comu
nitárias), baseada no respeito das convenções da OIT em geral e, em particular, na liberdade de
associação, na proibição do trabalho forçado, na luta contra o trabalho infantil ;

33 . Considera que o debate sobre as consequências eventualmente dissuasivas, no que
respeita à procura activa de um emprego, das medidas de apoio ao rendimento dos desempre
gados, não deverá escamotear o problema de fundo, que é o da escassez de postos de trabalho;
insta os Estados-membros a introduzirem uma maior flexibilidade nos mecanismos de apoio ao
rendimento dos desempregados de modo a evitar que os mesmos não sejam condenados a aceitar
passivamente a sua situação (impossibilitando, por exemplo, os mesmos de iniciarem volunta
riamente uma formação) ou arbítrios desfavoráveis aos rendimentos provenientes do trabalho
remunerado, relativamente aos rendimentos de redistribuição ou não-oficiais ;
34. Considera que os Estados-membros devem abster-se de aplicar políticas sociais e fiscais
susceptíveis de prejudicar as mulheres ou de penalizar as trabalhadoras ;

35 . Considera desejável que a passagem do desemprego para o exercício de um trabalho
rentável seja flexibilizada e facilitada em termos financeiros ; isto poderá ser viabilizado através
de convenções especiais de inserção em favor dos desempregados de longa duração, através do
alargamento dos critérios de aceitação de um emprego e da imputação parcial de remunerações
suplementares recebidas por beneficiários do subsídio de desemprego ou de subvenções sociais ;
36.

Solicita à Comissão e aos Estados-membros que :

:— tomem medidas para alterar a estrutura das taxas obrigatórias em benefício dos factores de
produção, trabalho e capital e em prejuízo dos factores poluentes do ambiente ;
— recorram a novas fontes de financiamento e fiscais para compensar a diminuição das
cotizações sociais, nomeadamente através de taxas ambientais sobre os produtos de

consumo nocivos e sobre os rendimentos do capital financeiro, tal còmo foi proposto pela
Comissão e defendido pelo Parlamento Europeu, desde 1989 ;
— promovam novas concepções de trabalho e de organização do trabalho menos onerosas para
as empresas e para a sociedade, respondendo aos desejos individuais, tais como o
tele-trabalho, a produção no domicílio e as unidades de produção descentralizadas ;

Novas orientações no domínio do emprego
37 . Considera que o desenvolvimento de postos de trabalho que corresponda a necessidades
que não são expressas no mercado de bens e serviços (trabalhos de utilidade social) deverá ser
encorajado, de modo a evitar a exclusão daqueles que não conseguem obter emprego no mercado
de trabalho; considera ainda que um novo modelo de desenvolvimento (sector do «do
it-yourself») implica a necessidade de conceber produtos, materiais, utensílios novos e mesmo
resultados novos ;

38 . Expressa o desejo de que seja criado um «terceiro sector», de economia social,
co-flnanciado pelos poderes públicos (mesmo através da utilização de uma parte das despesas
sociais, actualmente «passivas») e a contribuição privada, incluindo a dos utilizadores, que
poderiam participar na própria gestão destas iniciativas ; também poderia ser aplicada uma
fiscalidade ad hoc, de apoio, em função da criação de novos postos de trabalho;
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39. Apela à Comissão para que apresente propostas no sentido do alargamento do programa
LIFE, que deverá servir de base para um programa de criação de postos de trabalho ECO . Esses
programas deverão apoiar, por exemplo :
— as inovações das PME no domínio da tecnologia ambiental ;
— a logística de reaproveitamento e as tecnologias da reciclagem ;
— os sistemas de eficácia energética;
— o saneamento dos terrenos contaminados ;

40. Compromete-se a convidar os deputados dos parlamentos nacionais especificamente
competentes para as questões relacionadas com o emprego a reunirem-se com o Parlamento, a
fim de explorar de um modo concertado os projectos nacionais ou comunitários mais aptos para
concretizar a acção europeia a favor do emprego ;
*
*

*

41 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e
ao Comité Económico e Social, aos parlamentos dos Estados-membros, à Confederação
Europeia dos Sindicatos e à Unice .

b) A3-0134/94

Resolução sobre as consequências do processo de estabelecimento da UEM para a politica social
O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta o Tratado da União Europeia assinado em Maastncht em 7 de Fevereiro de
1992, e, nomeadamente, o seu artigo B , primeiro travessão, bem como o artigo 22 do Tratado
CE,

— Tendo em conta as suas propostas apresentadas aquando das Conferências Intergoverna
mentais, propostas estas que estão contidas nas suas resoluções de 1 6 de Maio de 1 990 sobre
a União Económica e Monetária ('), 11 de Julho de 1990 sobre a Conferência Intergoverna
mental no âmbito da estratégia do Parlamento Europeu para a União Europeia (2), de 10 de
Outubro de 1990 sobre a União Económica e Monetária (3) e a de 22 de Novembro de 1990

sobre as Conferências Intergovernamentais no âmbito da estratégia do Parlamento Europeu
para a União Europeia (4),
t

— Tendo em conta a sua Resolução de 7 de Abril de 1992 sobre os resultados das Conferências
Intergovernamentais (5),
— Tendo em conta a Carta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhado

res (6) e o respectivo programa de acção (7),
— Tendo em conta os seus reiterados pedidos no sentido de que a convergência social seja
objecto da mesma atenção que a atribuída à convergência económica e monetária,
— Tendo em conta a Recomendação do Conselho 94/442/CEE de 27 de Julho de 1 992 relativa à
convergência dos objectivos e políticas de protecção social (8),
')
2)
3)
4)
5)
6)

(7 )
(8 )
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— Tendo em conta as conclusões dos Conselhos Europeus de Copenhaga de 22 de Junho de
1993 (') e de Bruxelas de 10/ 11 de Dezembro de 1993 (2),

— Tendo em conta o artigo 148 H do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Sociais, do Emprego e do Ambiente
de Trabalho e o parecer da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e da Política
Industrial (A3-0 134/94),

A. Considerando que o objectivo primordial da União e garantir um nível de emprego e de
protecção social elevado, um nível mais elevado da qualidade de vida, a coesão económica e
social e a solidariedade entre os Estados-membros, objectivo para cuja consecução concorre
a União Económica e Monetária;

B. Considerando que os esforços já empreendidos até à Cimeira de Edimburgo em matéria de
coesão económica e social não permitiram reduzir suficientemente as disparidades entre as
situações sociais que conhecem as diferentes regiões da União;

C. Considerando que a realização dos objectivos sociais da União passa necessariamente pela
aplicação de uma estratégia de crescimento que implica simultaneamente a concretização de
projectos europeus de interesse comum e o reforço da convergência económica entre os
Estados-membros ;

D. Considerando que o principal desafio do fim deste século para a União consiste na sua
capacidade de reduzir o desemprego ( 18 milhões de desempregados em 1993 ) e em conter a
escalada da exclusão (50 milhões de pessoas que vivem abaixo do limiar de pobreza, numa
das regiões mais ricas do planeta);
E. Considerando que o estabelecimento da UEM constituirá um factor de estabilidade,
fomentará o comércio, o investimento e a cooperação transfronteiriça e diminuirá a
vulnerabilidade do desenvolvimento da União Europeia aos caprichos dos mercados de

divisas ; considerando que o Parlamento reafirma a sua convicção de que a UEM contribuirá
para aumentar a prosperidade da União;
F. Considerando que a maior parte dos obstáculos a ultrapassar para reabsorver o défice de
emprego e os riscos de exclusão é imputável a factores externos ao processo de integração
económica e monetária (evolução demográfica e da estrutura familiar, conjuntura económi
ca e situação do emprego, crescimento urbano) factores estes que concorrem para aumentar a
procura nos sistemas de protecção social ; considerando ainda que o combate da exclusão e a
aplicação de políticas de integração, reconhecidos pela Comunidade e pelos Estados
-membros (3) como um objectivo prioritário, exige um determinado nível de financiamento
público;
G. Considerando que o objectivo da integração económica e monetária no horizonte 1 997/ 1 999
constitui uma etapa fundamental da construção comunitária, que justifica, da parte dos
Estados-membros, um esforço persistente para satisfazer os critérios de convergência;

H. Considerando, no entanto, que embora os critérios de convergência, constituam os
objectivos a atingir necessariamente para o acesso à UEM, os n2s 2 e 3 dos artigos 1042-C e o
artigo 1 092-J do Tratado CE não impõem um comportamento linear durante o período de
transição;
I.

Considerando que a realização dos critérios de convergência pressupõe, para que não reverta
em detrimento da protecção social, ou do seu desenvolvimento, uma luta activa contra o
desemprego, um esforço de gestão saudável dos sistemas de protecção social (luta contra a
fraude), bem como a sua adaptação mais eficaz às necessidades das populações envolvidas ;

(')
(2)

SN 180/93
SN 373/93

(3)

Resolução do Conselho e do Conselho de Ministros para os Assuntos Sociais de 29.09.1989, sobre a luta contra a
exclusão social, JO n£ C 277 de 31.10.1989, p. 1 — Recomendação do Conselho 92/44 l/CEE de 24.06.1992, sobre
recursos e prestações suficientes, JO n2 L 245 de 26.08.1992, p. 46 — n- 1 do artigo 22 do Protocolo 14 do Tratado da
União Europeia.
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J.

Considerando que a deterioração do emprego pode constituir um entrave à observância dos
critérios de convergência requeridos para a entrada na UEM , pelo que se torna necessário
que os Estados-membros reforcem o sem empenho em criar postos de trabalho novos e com
melhores perspectivas de futuro;

K. Considerando que, se os critérios de convergência não puderem ser flexibilizados, importa
no entanto que cada Estado-membro continue a procurar atingi-los segundo um ritmo que
tenha em conta as suas desvantagens estruturais, de forma a evitar uma desarticulação
acrescida do tecido social ;

L. Considerando que, devido a interdependencia das economias dos Estados-membros, as
transformações sociais registadas num Estado-membro se repercutem necessariamente
sobre o processo de convergência na sua globalidade ;
M. Considerando que a União compromete a sua credibilidade junto dos cidadãos e, portanto, o
seu futuro, quanto à sua capacidade de existir tanto como união social como enquanto união
económica e monetária,

1 . Solicita que a política económica a nível comunitário, centrada na aplicação de uma
estratégia duradoura, não inflacionista e criadora de emprego, o que implica o reforço da
convergência económica dos Estados-membros , seja definida tendo em conta as suas implica
ções sociais ; considera que a política social deve ser colocada em pé de igualdade com a política
económica da União;

2. Insiste em que devem incluir-se entre os objectivos da UEM a estabilidade e o alargamento
dos objectivos económicos definidos no artigo 22 do Tratado da União Europeia; recorda, a este
respeito, os termos da sua Resolução de 7 de Abril de 1992 : «Lamenta que a UEM pareça
orientar-se exclusivamente pela estabilidade ; embora reconheça a importância da estabilidade,
manifesta o seu desejo de que se evitem efeitos deflacionistas quando os Estados-membros que
ainda não satisfizeram os critérios de convergência estritos adaptarem a sua política a esses
critérios ; apela a que os objectivos de crescimento responsável e de um elevado nível de emprego
e de protecção social sejam tomados em conta com igual seriedade, embora no Tratado não
estejam ainda previstas quaisquer medidas vinculativas específicas nesse sentido»;
3 . Considera que a aplicação dos critérios de convergência deve tomar plenamente em
consideração o ciclo económico e, nomeadamente, a deterioração da situação do emprego,
adoptando a flexibilidade prevista no Tratado e lembra que essa aplicação pelos diversos
Estados-membros , ao ritmo máximo praticável por cada um, deve inscrever-se no quadro global
da estratégia de crescimento proposta pela Comissão no seu Livro Branco e aprovada pelo
Conselho Europeu de Bruxelas de Dezembro de 1993 ;
4. Considera que os critérios de convergência definidos no Tratado da União não devem ser
postos em causa, dado que a estabilidade e a convergência geram, em última instância, emprego
não artificial ;

5 . Considera que a comparabilidade de certos indicadores estatísticos adoptados para o
cálculo dos rácios (noção de défice e/ou de dívida públicos) merece ser aprofundada;
6. Entende que a apreciação do esforço e do ritmo de convergência de cada Estado-membro no
quadro da supervisão multilateral , nos termos do n2 3 do artigo 1032 do Tratado da União
Europeia, deve ser feita tendo em conta os seus problemas estruturais específicos e a necessidade
de manter a adequada protecção social de cada cidadão e em particular dos mais desfavorecidos ;
considera que esta apreciação se deve apoiar, para além dos critérios de convergência, em
indicadores representativos da evolução da situação social dos Estados-membros (desemprego,
salários, protecção social , direitos sociais, etc .);

7 . Condena a posição do Conselho de Ministros Europeu ECOFIN que não tem suficiente
mente em conta a dimensão social das suas decisões , tanto no domínio da elaboração e avaliação
dos programas nacionais relativos à convergência económica, como no da concretização do
Livro Branco sobre o crescimento, a competitividade e o emprego e as decisões sobre esta
matéria do Conselho Europeu de Bruxelas realizado em Dezembro de 1993 ;
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8 . Solicita que, neste espírito, o Conselho aborde de maneira coordenada as questões
macroeconómicas e financeiras e as questões relativas à situação social, e que, em particular,
associe sempre que necessário os Ministros dos Assuntos Sociais aos trabalhos do Conselho
ECOFIN;

9. Lamenta que simultaneamente com a UEM não tenha sido decidida a introdução de
disposições mínimas comunitárias de política fiscal e financeira, nomeadamente no respeitante à
tributação da riqueza, dos capitais especulativos e dos lucros das sociedades ;
10. Considera que o facto de o Parlamento Europeu não se ter suficientemente associado ao
procedimento de supervisão multilateral constitui uma lacuna que agrava o défice democrático,
tencionando utilizar, o mais cedo possível, todas as possibilidades que lhe são oferecidas para
colmatar esta lacuna (Acordo Interinstitucional ou recurso ao n2 5 do artigo 1032 do Tratado CE)
e solicita à Comissão que apresente propostas neste sentido que sirvam de base a um debate
interinstitucional ;

1 1 . Insiste solenemente no sentido de que o pilar comunitário de direitos sociais previsto na
Carta Social seja integralmente aplicado e que o seu alcance seja alargado;
12 . Congratula-se com o esforço empreendido pela Comissão no sentido de um melhor
conhecimento dos sistemas de protecção social, concretizado pela publicação do primeiro
relatório sobre a protecção social na Europa;
13 . Recorda que a recomendação do Conselho 92/442 fixa objectivos comuns aos sistemas de
protecção social dos Estados-membros e solicita à Comissão que estabeleça critérios adequados
para efeitos de apreciação da convergência desses sistemas ;

14. Considera que esta iniciativa deve conduzir à definição de verdadeiros programas de
convergência social cuja aplicação caberá aos Estados-membros e à União, e solicita à Comissão
e ao Conselho que estudem a possibilidade de levar a cabo tais programas ;
15 . Solicita à Comissão que, após consulta dos parceiros sociais, empreenda o estudo das
modalidades de organização e financiamento de um mecanismo comunitário de solidariedade
dos sistemas de protecção social, à semelhança dos mecanismos instaurados no âmbito da coesão
económica e social ; numa primeira fase e na perspectiva da próxima conferência intergoverna
mental, poderá estudar-se a oportunidade da implementação de um mecanismo comunitário de
solidariedade em matéria de emprego ;
16. Salienta que o sucesso da União depende da capacidade dos Estados-membros de
construírem uma União tanto social como económica que desperte a adesão dos cidadãos e que,
perante a crise de confiança que perpassa a construção comunitária relativamente às capacidades
da Europa conseguir ultrapassar os seus problemas políticos económicos e sociais, seria nefasto
para a opinião pública que fossem atribuídas à construção europeia medidas visando objectivos
para além do simples arranque da União Económica e Monetária;
17 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, ao
Comité Económico e Social, bem como aos Governos e aos parlamentos dos Estados-membros .

6. Bósnia — Macedónia
a)

B3-0283, 0306, 0307, 0311 , 0337 e 0358/94

Resolução sobre a situação na Bosnia-Herzegovina
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta as suas resoluções anteriores sobre a situação na Bósnia-Herzegovina,
especialmente as datadas de 20 de Janeiro (') e de 10 de Fevereiro de 1994 (2),
(')
(2)

Cf. acta dessa data (Parte II, ponto 1 )
Cf. acta dessa data (Parte II, ponto 8)
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A. Insistindo na necessidade urgente de alargar o cessar-fogo de Sarajevo a outras partes da
Bósnia-Herzegovina;
B. Insistindo na necessidade de restabelecer os serviços públicos em Sarajevo e de pôr termo ao
cerco da cidade ;

C. Chamando a atenção para a necessidade de respeitar os direitos do Governo legítimo da
Bósnia-Herzegovina;
D. Recordando que em 6 de Março de 1994 teve lugar, em Sarajevo, a primeira manifestação
política desde há muito, em que foi reafirmado o propósito de manter unida a Bósnia
-Herzegovina e a sua capital ;
E. Recordando o sexto relatório periódico sobre a situação dos Direitos do Homem no território
da antiga Jugoslávia, apresentado em 21 de Fevereiro de 1994 às Nações Unidas pelo relator
especial Tadeusz Mazowiecki ;
F. Chamando a atenção para o efeito obviamente salutar da acção da OTAN contra a aviação
sérvia, que havia violado a zona de exclusão aérea na Bósnia;
G. Consciente, no entanto, de que as agressões militares e as atrocidades continuam a ser
perpetradas na Bósnia-Herzegovina, tanto por croatas, como por sérvios,

1 . Solicita a União Europeia e aos seus Estados-membros que tomem todas as medidas
possíveis para uma aplicação efectiva da Resolução 900 do Conselho de Segurança, não apenas
em Sarajevo, mas também em Magias, Mostar e Vitez, cidades que são já supostamente
protegidas ao abrigo das Resoluções 824 e 836;

2. Insta o Conselho e as Nações Unidas a assegurar a imediata suspensão dos ataques das
milícias croatas aos centros populacionais como Srebrenica, Zepa, Tuzla e Bihac ;
3 . Exige, no entanto, que se envidem todos os esforços para garantir os fornecimentos de ajuda
humanitária, nomeadamente graças à reabertura do aeroporto de Tuzla;
4. Convida a União Europeia e os seus Estados-membros e ainda outros membros da ONU a
fazerem um esforço suplementar para enviar reforços de tropas, a fim de vigiar a aplicação do
cessar-fogo;

5 . Espera que o acordo entre os croatas e o Governo bósnio seja alargado aos sérvios da
Bósnia, a fim de preservar uma sociedade multi-étnica no território da Bósnia-Herzegovina;
6. Adverte o Governo croata de que a presença continuada das suas forças na Bósnia
-Herzegovina conduzirá à adopção de sanções contra as mesmas ;
7 . Sublinha a necessidade de se lançar uma verdadeira ofensiva democrática e não violenta em
todo o território da antiga Jugoslávia a favor da liberdade de informação, por forma a reforçar as
possibilidades, ainda frágeis, de que beneficia o processo de paz e reconciliação;
8 . Solicita à Comissão e ao Conselho que disponibilizem de imediato os montantes
orçamentais necessários para apoiar, com uma ajuda material adequada — montantes estes
muito modestos quandô confrontados com os custos da guerra e das suas consequências —, a
democracia e a liberdade de expressão e exige que os referidos montantes não sejam utilizados
para cobrir os prejuízos do embargo; consequentemente, aplaude e solicita o apoio à actividade
de organizações na antiga Jugoslávia e noutros países, nomeadamente a Federação Europeia de
Jornalistas e a Federação Europeia de Editores ;

9. Insta todos os Estados-membros a aceitarem, apoiarem e reconhecerem devidamente os
desertores e todos os que se recusaram a lutar na guerra na antiga Jugoslávia, reduzindo assim o
número de pessoas envolvidas nos combates ; condena todos os tipos de cooperação destinados a
fazer regressar essas pessoas ao seu país de origem, especialmente no que se refere ao Kosovo;
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10.

Louva a iniciativa de diversas organizações cívicas europeias (designadamente, Workers '

Aid e Citizensfor Citizens), que está prestes a concretizar-se, de um «comboio europeu de ajuda»
e considera que a União Europeia deverá assegurar-lhes o seu apoio e a sua protecção;
1 1 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão, ao Conselho,
aos Estados-membros do Conselho de Segurança, aos Governos da Bósnia-Herzegovina, da
Croácia, do Montenegro e da Sérvia, aos Secretários-Gerais das Nações Unidas, da OTAN e da
CSCE e aos Vice-Presidentes da Conferência de Genebra.

b)

B3-0262/94

Resolução sobre a ex-Republica Jugoslava da Macedónia
O Parlamento Europeu,

A. Tendo em conta os combates na ex-Jugoslavia;

B. Considerando que existe o perigo de estes combates alastrarem aos países vizinhos ;
C. Tendo em conta o aumento do nacionalismo e da intolerância que se verifica na maioria dos
países nascidos da ex-Jugoslávia e em certo número de repúblicas balcânicas ;
D. Considerando que a ex-República Jugoslava da Macedónia constitui um Estado auto
proclamado independente desde Setembro de 1990, foi admitido nas Nações Unidas sob a
designação de FYROM — de acordo com a Resolução 8 1 7 do Conselho de Segurança da
ONU — e, desde então, foi reconhecida por diversos países ;

E. Considerando que a Grécia se opõe à utilização, pelo novo país, do nome «Macedónia» e do
« Sol de Véryina» como emblema nacional ; considerando que a Grécia insiste igualmente na
alteração de determinados artigos relativos ao preâmbulo da Constituição da FYROM
respeitantes à preocupação da FYROM pelas «minorias macedónias» dos países vizinhos, e
em obter da FYROM a garantia da segurança das fronteiras comuns ;
F. Considerando que a Grécia é de opinião que a utilização do nome «Macedónia» pelo novo
país constitui uma distorção da história, um insulto à sua herança cultural e mais uma
influência desestabilizadora nos Balcãs ;

G. Tendo em conta a existência, em diversos países que fazem fronteira com a Grécia, de
movimentos nacionalistas macedónios que defendem a reunificação da Grande Macedónia,
se necessário pela força;
H. Tendo em conta as declarações do Governo grego afirmando que a Grécia garante a
independência e a soberania do novo Estado, assim como a não violação das fronteiras na
área, e expressou a sua vontade de incluir estas garantias no quadro de um acordo
internacional ;

I.

Tendo em conta os esforços do Sr. Van den Broek, em nome da Comissão, no sentido de
evitar uma escalada do conflito entre os dois países e contribuir para o reinício do diálogo
sob os auspícios das Nações Unidas ;

J.

Considerando que a Grécia expressou a sua vontade de iniciar um diálogo com a FYROM e
apoiar a cooperação económica com este país ;

K. Tendo em conta o boicote da Grécia à FYROM que entrou em vigor em 1 7 de Fevereiro de
1994 ;

L. Considerando que cabe à União Europeia agir para a supressão das tensões e para a
instauração de uma cooperação sincera e duradoura entre os dois países,
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1.

Lamenta o facto de a Grécia ter adoptado medidas de restrição do comércio contra a

FYROM ;

2. Solicita ao Governo grego que reveja a sua decisão e levante o mais rapidamente possível o
boicote à FYROM, e, simultaneamente, solicita aos governos da Grécia e da FYROM que

retomem o diálogo, de forma a encontrar uma solução para o conflito que os opõe ; considera que
a modificação da bandeira da FYROM e a alteração dos artigos constitucionais contestados pode
melhorar o clima em que decorre a procura de uma solução;
3 . Reafirma o seu empenho no princípio fundamental da inviolabilidade das fronteiras, como
foi aceite pelos Governos grego e da ex-República Jugoslava da Macedónia, e adverte todos os
grupos extremistas e nacionalistas contra qualquer tentativa de violar este princípio ;
4. Congratula-se com os esforços da Comissão no sentido de contribuir para a resolução do
conflito entre a Grécia e a FYROM e solicita a ambos os países que façam um esforço sério para
não permitir uma escalada do conflito e para o resolver pela via da negociação;

5 . Solicita aos governos da Grécia e da FYROM que retomem sem demora as negociações sob
os auspícios das Nações Unidas — se o desejarem, com o auxílio da União Europeia — com vista
a eliminar as fontes de tensão entre os dois Estados ;

6. Solicita à União Europeia que faça tudo o que estiver em seu poder para alcançar uma
situação de paz e tranquilidade na região, criando assim as condições necessárias à conclusão de
acordos de cooperação com esses países e de um tratado internacional que garanta a
inviolabilidade das fronteiras existentes ; e , neste contexto, solicita ao Conselho, à Comissão e

aos Estados-membros que aumentem a ajuda económica, financeira e técnica da União Europeia
e dos seus Estados-membros à FYROM, a fim de evitar um aumento da força das correntes
políticas extremistas que, inevitavelmente, resultaria da degradação das condições de vida;
7 . Insta todos os Governos em questão a usarem da sua influência para pacificar os
extremismos e os nacionalismos que estão na origem de tantos infortúnios na região, e solicita
aos meios de comunicação social que não contribuam para aumentar a tensão;
8 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, aos
Governos da Grécia e da FYROM e ao Secretário-Geral das Nações Unidas .

7. Terrorismo e segurança na Europa
A3-0058/94

Resolução sobre o terrorismo e a sua incidência em matéria de segurança na Europa
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a sua Resolução de 18 de Abril de 1985 sobre a luta contra o terrorismo ('),

— Tendo em conta a sua Resolução de 1 1 de Julho de 1985 sobre a segurança nos transportes
aéreos e o terrorismo internacional (2),

— Tendo em conta a sua Resolução de 1 1 de Setembro de 1986 sobre o terrorismo (3),
— Tendo em conta as conclusões do Grupo Trevi datadas de 28 de Abril de 1987,
— Tendo em conta a sua Resolução de 10 de Março de 1988 sobre actos de terrorismo contra a
aviação civil (4),
(')
(2)
(•')
(4)

JO
JO
JO
JO

n£
n£
n2
n£

C
C
C
C

122 de 20.05.1985 , p. 109
229 de 09.09.1985 , p. 89
255 de 13.10.1986, p. 135
94 de 1 1.04.1988 , p. 1 17
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— Tendo em conta a sua Resolução de 26 de Maio de 1989 sobre a luta contra o terrorismo ('),
— Tendo em conta a sua Resolução de 13 de Junho de 1991 sobre os assassinatos cometidos
pelos terroristas na Comunidade (2),

— Tendo em conta a sua Resolução de 22 de Janeiro de 1993 sobre a criação da Europol (3),
— Tendo em conta o Título VI do Tratado da União Europeia, nomeadamente os n2s 7 e 9 do
artigo K.l e o n- 2 do artigo K.3 ,
— Tendo em conta o artigo 1482 do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos e da Segurança e os
pareceres da Comissão dos Assuntos Jurídicos e dos Direitos dos Cidadãos e da Comissão
das Liberdades Públicas e dos Assuntos Internos (A3-0058/94),

A. Considerando que o terrorismo, quaisquer que sejam as suas motivações confessadas, é uma
ameaça para a paz, a democracia, e os Direitos do Homem e constitui um grave problema em
vários Estados-membros da União Europeia;

B. Considerando que o terrorismo na União Europeia ultrapassa as fronteiras internas e
externas da União;

C. Considerando que o objectivo da integração judicial europeia não está ainda à vista e que,
embora os princípios básicos dos sistemas jurídicos dos Estados europeus sejam semelhan
tes, as suas leis não são forçosamente idênticas ;

D. Considerando que, apesar destas divergências de carácter jurídico, as polícias europeias têm
desenvolvido um esforço enorme para assegurarem uma coordenação eficaz entre si ,
respeitando ao mesmo tempo os direitos daqueles a quem vai ser administrada justiça;
E. Verificando que a instalação provisória dos primeiros elementos da Europol , em Haia, irá
contribuir para lutar melhor contra a droga a nível do continente europeu e contribuir para
que as polícias nacionais desenvolvam processos comuns de trabalho na luta contra todas as
formas de delinquência;

F. Recordando que os Estados-membros da União Europeia dotaram a obra de integração
europeia de um «terceiro pilar» que consiste, entre outros aspectos, na cooperação judiciária
em matéria penal e na cooperação policial para o combate ao terrorismo ;
G. Entendendo que a Convenção Europeia de Luta contra o Terrorismo, ratificada por todos os
Estados-membros da União e em vigor desde 1978 , cujo objectivo consiste em facilitar a
extradição de terroristas , constitui o elemento-chave da cooperação das instâncias judiciárias
nesse domínio, embora apresente, como a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa
destacou na sua recomendação 1 170 ( 1991 ), algumas deficiências evidentes que deverão ser
eliminadas ,

1 . Reitera a sua condenação do terrorismo pelas mortes , mutilações , sofrimento e destruição
material que provoca e como acto prejudicial ao desenvolvimento harmonioso das sociedades
europeias, pe;lo facto de obrigar a um reforço do controlo das pessoas e dos seus movimentos e,
por isso, se opor à concretização dos objectivos que a União Europeia procura atingir;

2 . Reconhece que embora numa sociedade livre e democrática nada possa justificar o
terrorismo, em muitos casos este fenómeno tem raízes históricas e não pode ser erradicado por
meras acções policiais ;
3 . Entende que, a partir de agora e em permanência, todos os meios nacionais disponíveis
devem ser utilizados para neutralizar o terrorismo e impedir a desestabilização dos Estados
europeus, e solicita instantemente que os Estados-membros da União Europeia coordenem as
suas políticas antiterroristas a nível político e policial ;
(')
(2)

JO n° C 158 de 26.06. 1989, p. 394
JO n£ C 183 de 15.07.1991 , p. 278

O

JO n° C 42 de 15.02.1993 , p. 250
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4. Entende que é necessário enfrentar e solucionar sem demora os problemas políticos,
étnico-nacionais , sociais e ecológicos e também as tensões que possam conferir uma justificação
aparente às acções e organizações terroristas e, de algum modo, concorrer para a sua aceitação ;
5 . Salienta que esta coordenação deve ser submetida a controlo parlamentar, quer do
Parlamento Europeu, quer no âmbito dos parlamentos dos Estados-membros ;
6. Considera que os instrumentos jurídicos em vigor nos Estados-membros da União Europeia
deverão harmonizar ao máximo, e com a necessária eficácia, a estrita observância da legalidade
democrática e das garantias constitucionais ;
7 . Sublinha que todas as políticas antiterroristas devem enquadrar-se num contexto de
legalidade ;
8 . Considera que na luta contra o terrorismo não se deve recorrer a leis e procedimentos
excepcionais susceptíveis de pôr em causa a superioridade do Estado de Direito em todas as
formas de exercício da força e que todo e qualquer abuso eventualmente cometido por
organismos oficiais ou sob tutela estatal deve ser severamente denunciado e punido;
9 . Afirma que nos países da Europa, que são Estados de Direito, não há ideologia que possa
actualmente justificar o recurso ao terrorismo, o qual deve ser perseguido e punido como forma
de criminalidade ;

10. Insiste no dever que incumbe aos Estados-membros de observarem as convenções de
natureza jurídica adoptadas contra o terrorismo a nível europeu e internacional ;
1 1 . Convida o Conselho da União a elaborar e adoptar uma posição comum sobre a necessária
reforma da Convenção Europeia de Luta contra o Terrorismo;
12 . Entende que essa reforma deverá permitir eliminar, pelo menos, as deficiências mais
importantes da Convenção, nomeadamente :

a) a não qualificação da utilização de armas de fogo não automáticas como infracção que dá
origem à extradição;
b) a possibilidade de os Estados contratantes formularem uma reserva no momento da
assinatura que lhes permita recusarem a extradição se o Estado contratante considerar o acto
cometido como uma infracção política;

13 . Afirma que é legítimo perseguir no território dos Estados europeus terroristas a soldo de
serviços estrangeiros, e de os punir nos termos da lei ;
14. Considera de extrema importância que os meios de comunicação social não realcem ou
tratem com benevolência as acções ou os grupos terroristas ; entende ser natural que se ampliem
as acções de luta contra o terrorismo, tomando, contra os Estados que o apoiam, todas as sanções
de carácter económico e diplomático susceptíveis de os dissuadir;
15 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão,
aos Governos e aos parlamentos dos Estados-membros, bem como ao Conselho da Europa.
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8. IVA aplicavel ao ouro *
A3-0117/94

Proposta de directiva do Conselho que completa o sistema do imposto sobre o valor acrescentado
e altera a Directiva 77/388/CEE-regime especial aplicável ao ouro (COM(92)0441 — C3-0441/92)

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
ALTERAÇÕES

TEXTO

DA COMISSÃO (*)

DO PARLAMENTO

(Alteração n° 1 )

Após o quarto considerando (novo considerando)

Considerando que é necessário ter em conta as tradições,
especificidades e práticas dos Estados-membros ligadas à
aquisição e à detenção do ouro para investimento;
(Alteração n° 12/rev .)

Após o quarto considerando (novo considerando)
Considerando que, na perspectiva da luta contra a

fraude, é conveniente lançar um imposto sobre o ouro
apenas na primeira etapa da sua transformação, mas que,
numa perspectiva de justiça social, importa examinar a
possibilidade de lançar um imposto (de transacção) sobre
o ouro de investimento;

(Alteração n- 2)
ARTIGO I -o

Artigo 26°A, ponto A, terceiro travessão (directiva 77/388/CEE)

— operações sobre o ouro que consistam em contratos a
prazo ou em contratos que incluam uma opção de
compra ou de venda, bem como as prestações de
serviços conexas efectuadas por intermediários .

— operações sobre o ouro que consistam em contratos a
prazo, em contratos que incluam uma opção de
compra ou de venda ou em contratos de locação de
ouro, bem como as prestações de serviços conexas
efectuadas por intermediários.

(Alteração n° 3)
ARTIGO 1 «

Artigo 26°A, ponto A, após o terceiro travessão (directiva 77/388/CEE) (novo travessão)
— importações de ouro

(Alteração n° 4)
ARTIGO I -o

Artigo 26°A, ponto B, alínea b) (directiva 77/388/CEE)

b) Ouro para investimento, o ouro definido na alínea a),
representado ou não por títulos, na condição de a
operação não dar origem a uma entrega física do
(*)
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representado ou não por títulos, quer a operação dê
ou não origem a entrega física, na condição de a
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ALTERAÇÕES

TEXTO

DA COMISSÃO

DO PARLAMENTO

bem e de que seja efectuada por profissionais autoriza

operação ser efectuada por profissionais autorizados . Os

dos . Os Estados-membros determinarão as características

Estados-membros determinarão as características dos

dos bens no que diz respeito, nomeadamente, à forma e à
certificação do toque, às condições de autorização dos
profissionais, bem como às condições em que se conside
ra ter ocorrido uma entrega física. De qualquer modo,

bens no que diz respeito, nomeadamente, à forma e à
certificação do toque e às condições de autorização dos
profissionais.

considera-se ter ocorrido uma entrega física sempre que
o ouro seja depositado, em nome do comprador ou por
sua conta, junto de um terceiro ou junto do vendedor, no
caso de este último deixar de ser considerado responsá
vel por esse ouro;

(Alteração n2 5 )
ARTIGO /2

Artigo 26iA, ponto C, n'~ 2 (directiva 77/388/CEE)
2 . Os Estados-membros concederão a todos os sujeitos
passivos uma dedução ou um reembolso do imposto
sobre o valor acrescentado referido no n2 2 do artigo 172,
na medida em que os bens e serviços sejam utilizados
para fins das operações referidas no n2 1 .

2. Os Estados-membros concederão a todos os sujeitos
passivos uma dedução ou um reembolso do imposto
sobre o valor acrescentado referido no n2 2 do artigo 172,
na medida em que os bens e serviços sejam utilizados
para os fins das operações referidas no n2 1 . Os Estados
-membros podem fixar um limite máximo para as aquisi
ções anónimas de ouro que seja objecto de entrega física.

(Alteração n2 6)
ARTIGO
1"

Artigo 26'iA, ponto D (directiva 77/388/CEE )

investimento .

1 . Os Estados-membros isentarão as operações referi
das no ponto A e que incidam sobre o ouro que não seja
ouro para investimento até ao primeiro estádio de trans
formação industrial.

Relativamente as entregas de ouro referido no paragrafo
anterior o sujeito passivo comprador deve, para poder
exercer o direito à dedução possuir uma factura que
mencione, além dos elementos previstos no n2 3 , alínea
b), do artigo 222, o seu número de identificação IVA.

Relativamente às entregas de ouro refendo no parágrafo
anterior o sujeito passivo comprador deve, para poder
exercer o direito à dedução possuir uma factura que
mencione, além dos elementos previstos no n2 3 , alínea
b), do artigo 222, o seu número de identificação IVA.

1 . Sob reserva das disposições seguintes, será aplicá
vel o regime geral às operações referidas no ponto A e
que incidam sobre o ouro que não seja ouro para

2.

É equiparada a uma entrega a entrega física de ouro,

no caso da última operação relativa a este ouro ter sido
isenta em conformidade com as disposições referidas no
ponto C. A matéria colectável é constituída pelo preço do
ouro, tal como resulta da cotação de venda registada no
momento em que o imposto se torna exigível, no ou nos
mercados mais representativos do Estado-membro em
questão, ou de uma cotação determinada por referência
a esse ou esses mercados, segundo as modalidades
estabelecidas por este Estado-membro. Esta entrega
considera-se efectuada pelo sujeito passivo que efectua a
entrega física.

2.

É equiparada a uma entrega a entrega física de ouro

a partir do seu primeiro estádio de transformação indus
trial, no caso da última operação relativa a este ouro ter
sido isenta em conformidade com as disposições referi
das no parágrafo precedente. Esta entrega considera-se
efectuada pelo sujeito passivo que efectua a entrega
física.
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ALTERAÇÕES

TEXTO

DA COMISSÃO

DO PARLAMENTO

3 . Para efeitos do cálculo do «pro rata » de dedução
previsto no artigo 1 72, o montante do volume de negócios
relativo à entrega física referida no n- 2 só será tomado
em consideração no que toca à diferença entre as
matérias colectáveis das duas operações mencionadas
na primeira frase desse mesmo número.

3 . No caso de uma entrega efectuada a um sujeito
passivo que tenha direito a dedução, os Estados-membros
designarão o adquirente como devedor do imposto sobre
o valor acrescentado. Os Estados-membros tomarão as

medidas necessárias para que a pessoa designada como
devedora satisfaça as obrigações de declaração e de
pagamento do imposto de acordo com o disposto no artigo
222.

4.
Os Estados-membros concederão a todos os não
sujeitos passivos ou aos sujeitos passivos que não
tenham beneficiado de qualquer direito a dedução o
reembolso do imposto sobre o valor acrescentado que
tenha incidido sobre a compra de ouro, na condição de
que esse ouro seja objecto de uma entrega pela mesma
pessoa a um sujeito passivo com direito a dedução,
estabelecido na Comunidade, a seguir designado por
sujeito passivo adquirente.

Suprimido

É considerada como uma entrega para efeitos do pará
grafo anterior, a transferência do poder de dispor do
ouro como proprietário, efectuada a título oneroso.
5.
O reembolso previsto no «2 4 será efectuado pelo
sujeito passivo adquirente nas seguintes condições:
a) O sujeito passivo adquirente deve emitir, em nome
da pessoa que efectua a entrega, uma factura ou um
documento que a substitua, em conformidade com o
disposto do n'~ 3 do artigo 22'-;

Suprimido

b) O sujeito passivo adquirente deve obter e conservar
o original da factura, ou do documento que a
substitua, emitida em conformidade com o disposto
no n" 3 do artigo 222, e da qual constava o imposto a
reembolsar. Os Estados-membros fixarão o prazo a
partir do qual o reembolso deixa de ser admitido.
6. No caso previsto no n'~ 5, o sujeito passivo adquirente será autorizado, em conformidade com o disposto
no artigo 17- e segundo as modalidades estabelecidas
pelos Estados-membros, a deduzir do imposto sobre o
valor acrescentado de que é devedor o montante que

Suprimido

tenha reembolsado.

7.
Nos casos em que não se tenha procedido ao
reembolso, a matéria colectável da entrega subsequente
efectuada pelo sujeito passivo adquirente é constituída
pela diferença entre o preço de venda líquido do imposto
sobre o valor acrescentado e o preço de compra incluin
do o imposto.

Contudo, os Estados-membros podem, a fim de simplifi
car a cobrança do imposto e sob reserva da consulta
prevista no artigo 292, adoptar como matéria colectável
a diferença registada no documento de cada período de
declaração entre o montante total das entregas líquidas
de impostos e o montante total das compras incluindo
impostos. A aplicação desta disposição não deve ter por
efeito originar distorções da concorrência.
O imposto sobre as entregas referidas nos parágrafos
anteriores não pode ser indicado de forma distinta na
factura ou em qualquer outro documento que a substitua.
Este imposto não poderá, em qualquer caso, ser deduzi
do no estádio seguinte.

Suprimido
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ALTERAÇÕES

TEXTO

DA COMISSÃO

DO PARLAMENTO

O sujeito passivo adquirente referido no presente núme
ro pode, para cada uma das entregas efectuadas a
sujeitos passivos que beneficiem do direito a dedução,
optar pelo regime geral do imposto sobre o valor
acrescentado.

8.
Sempre que se apliquem conjuntamente o regime
geral e o regime especial, o sujeito passivo adquirente
deve manter uma contabilidade que lhe permita acompa
nhar separadamente as operações sujeitas a cada um
destes regimes, de acordo com as modalidades fixadas
por cada Estado-membro.

Suprimido

(Alteração n- 7)
ARTIGO 22

São aditados à Directiva 77/388/CEE o titulo XVI - B e o
artigo 28- - P com a seguinte redacção:

Suprimido

« TÍTULO XVI - B»
REGIME TRANSITÓRIO APLICÁVEL AO OURO
Artigo 28" - P

Sem prejuízo de outras disposições comunitárias apli
car-se-ão, no decurso do período transitório referido no
artigo 28'i-M, as seguintes disposições:
1.
Em derrogação do disposto no n'~ 1 , alínea a), do
artigo 21'-, com a redacção que lhe foi dada pelo artigo
28--G, no caso de uma entrega efectuada a um sujeito
passivo com direito a dedução, os Estados-membros têm
a faculdade, de acordo com as modalidades e condições
por eles fixadas, de designar o adquirente como devedor
do imposto sobre o valor acrescentado. Sempre que
utilizarem esta faculdade, os Estados-membros tomarão
as medidas necessárias para que a pessoa designada
como devedor do imposto observe as obrigações de
declaração e de pagamento do imposto de acordo com o
disposto no artigo 22'-.

Suprimido

2. Em derrogação do disposto no ponto D, n'~ 5 do
artigo 26'--A, o reembolso mencionado no referido núme
ro será efectuado pelos poderes públicos. Este reembol
so, bem como as decisões a ele respeitantes, devem
obedecer ao disposto no n<± 4 do artigo 7- da Directiva
79/1072/CEE. Para beneficiar do reembolso, o não
sujeito passivo ou o sujeito passivo que não tenha
beneficiado de qualquer direito a dedução deve apresen
tar o respectivo pedido ao qual anexará:
— o original da factura, emitida em conformidade com
o disposto no ní 3 do artigo 22-, da qual constará o
imposto a reembolsar. Os Estados-membros fixarão
o prazo a partir do qual o reembolso deixa de ser

Suprimido

admitido ;

— uma declaração entregue pelo sujeito passivo adqui
rente que certifique a aquisição.
Os Estados-membros adoptarão as medidas necessárias
para garantir a devolução do imposto reembolsado, quer
no caso deste ter sido indevidamente reembolsado quer
no caso de anulação da entrega.
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ALTERAÇÕES

TEXTO

DA COMISSÃO

DO PARLAMENTO

Para efeitos do regime aplicável a entrega subsequente,
efectuada pelo sujeito passivo adquirente, o reembolso
considera-se efectuado a partir do momento em que o
sujeito passivo adquirente tenha entregue a declaração
prevista no segundo travessão do primeiro parágrafo.

(Alteração n2 9)
Artigo 4-, n" 1 bis (novo)

1 bis. Os Estados-membros comprometem-se a adop
tar disposições administrativas e fiscais que submetam os
industriais do ouro e os afinadores-fundidores a obriga
ções extremamente estritas em matéria de contabilidade
de existências e à manutenção de registos de que constem
todos os dados relativos às transacções de ouro.

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de directiva
do Conselho que completa o sistema do imposto sobre o valor acrescentado e altera a Directiva
77/388/CEE — Regime especial aplicável ao ouro (COM(92) 0441 — C3-0441/92)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(92)u441 ) ('),

— Consultado pelo Conselho, nos termos do artigo 992 do Tratado CE (C3-0441 /92),

— Tendo em conta o artigo 582 do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e da

Política Industrial (A3-01 17/94),

1.

Aprova a proposta da Comissão, com as alterações que nela introduziu ;

2.

Insta a Comissão a alterar a sua proposta nesse sentido, nos termos do n2 2 do artigo 1 892-A

do Tratado CE ;

3.

Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da

Comissão ;

4.
(■)

Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer ao Conselho e à Comissão.
JO n£ C 302 de 19.11.1992, p. 9
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9. Situação da mulher na União Europeia
B3-0255, 0258, 0261 , 0264, 0265 e 0267/94

Resolução sobre a situação da mulher na União Europeia
O Parlamento Europeu,

1 . Saúda, por ocasião do Dia Internacional da Mulher (8 de Março), todas as mulheres do
mundo e manifesta o seu reconhecimento pelo seu contributo para o desenvolvimento e
bem-estar da Humanidade ;

2 . Recorda que este ano se celebra o décimo aniversário da Comissão dos Direitos da Mulher e
saúda o empenho com que os seus membros, as sucessivas presidentes e o respectivo
secretariado sempre zelaram pelos interesses das cidadãs, não só da União Europeia, como
também dos países terceiros ;
3 . Saúda a acção da Comissão no domínio da igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres e manifesta o seu desejo de que a mesma reforce a sua acção, designadamente através
da integração do aspecto da igualdade de tratamento e de oportunidades em todas as políticas e
programas da União Europeia;
4. Considerando que as mulheres estão actualmente sub-representadas nos órgãos de decisão
ao nível das instâncias políticas, nacionais, regionais e locais, bem como noutros sectores, como
as finanças, os meios de comunicação social, a justiça, as organizações sociais e os órgãos
consultivos ;

5 . Considerando que uma representação igual de homens e mulheres nos órgãos de decisão só
pode reforçar a legitimidade e a qualidade desses órgãos ;
6.

Solicita à Comissão que intensifique o seu empenho, com vista a promover a participação

das mulheres nas tomadas de decisão ;

7 . Solicita aos Estados-membros que pressionem os parceiros sociais e os partidos políticos
no sentido de promoverem acções positivas nas suas organizações e nas empresas, com vista a
assegurar o acesso das candidatas mulheres a vagas em que as mulheres se encontram
sub-representadas ; considera que devem ser tidos em consideração objectivos quantificados e
que, caso os mesmos não tenham sido atingidos no ano 2000, deverá instituir-se um sistema de
quotas ;

8 . Acusa o Conselho dos poucos progressos realizados nestes últimos anos no plano
legislativo e recorda que considera primordial a aprovação de directivas sobre o trabalho
indiferenciado, sobre a igualdade de tratamento entre homens e mulheres nos regimes legais e
complementares da segurança social , a inversão do ónus da prova e a licença para assistência à
família, a fim de eliminar as discriminações de que são objecto numerosas mulheres no mercado
de trabalho ;

9. Apela às mulheres Deputadas nos parlamentos nacionais dos Estados-membros para que
apoiem e acompanhem muito atentamente os dossiers europeus relativos às mulheres e
conjuguem a acção parlamentar com a actividade desenvolvida pelas suas homólogas no
Parlamento Europeu ;
10. Solicita à Comissão, ao Conselho e aos Estados-membros que estejam particularmente
vigilantes no que se refere à aplicação das condições e das medidas indispensáveis para fomentar
e assegurar a igualdade de oportunidades entre mulheres e homens, principalmente nos domínios
da educação, da formação, da investigação e do desenvolvimento, e das políticas de emprego e
do mercado de trabalho ;

1 1 . Solicita à Comissão, ao Conselho e aos Estados-membros a aplicação de medidas
concretas em matéria de flexibilização do tempo de trabalho, desenvolvimento das modalidades
de guarda de crianças, reinserção profissional das mulheres que se consagram à educação dos
filhos e políticas de segurança social ou fiscal que tenham em conta os encargos familiares, com
vista à conciliação das responsabilidades familiares e profissionais ;
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12 . Solicita à Comissão, ao Conselho e aos Estados-membros que concedam particular
atenção a uma política de informação das mulheres sobre as disposições, medidas e programas
que lhes dizem respeito;

13 . Solicita aos Estados-membros que assegurem o financiamento dos centros de acolhimento
de mulheres e jovens em dificuldades ;
14. Zela por que o princípio da igualdade entre homens e mulheres se aplique sem
discriminações às/aos residentes legais na União;
15 . Exige que o Eurostat recolha o maior número possível de dados e de estatísticas sobre a
situação das mulheres em domínios como a educação, o acesso ao emprego, a exclusão social , a
fim de permitir medidas mais adequadas ;
16 . Congratula-se com a emergência das mulheres nos países em vias de desenvolvimento na
sequência do processo de democratização e salienta o importante papel mobilizador desempe
nhado pela Assembleia Paritária ACP-CEE no que se refere às mulheres nos países signatários
da Convenção de Lomé ;

17 . Declara a sua solidariedade com todas as mulheres do mundo que se encontram em
situações de conflito armado, de miséria, de pobreza extrema e de fanatismo, que constituem um
atentado contra a liberdade e a igualdade entre homens e mulheres , e assegura-lhes o seu apoio;
18 . Manifesta o seu desejo de que a União Europeia dê um contributo importante, no âmbito
do qual o Parlamento teria uma parte activa, à Conferência Internacional sobre a População e o
Desenvolvimento, a realizar no Cairo (Egipto) de 5 a 1 3 de Setembro de 1 994, designadamente
no que respeita à reproductive health, e à Quarta Conferência Mundial sobre a Mulher, a realizar
em Pequim (China), de 4 a 15 de Setembro de 1995 ;
19. Apela às eleitoras e aos eleitores para que votem em massa nas próximas eleições
europeias , a fim de que um maior número de mulheres seja eleito para o Parlamento;
20.

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão,

bem com aos Governos dos Estados-membros .
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Junker, Karellis, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaus-Peter Köhler, Kuhn, Lacaze,
Lafuente Lopez, Lagakos , Lagorio, Lalor, Landa Mendibe, Lane, Langenhagen, Langer, Langes,
Lannoye, Larive, Laroni , Lataillade, Lemmer, Lenz, Linkohr, Llorca Vilaplana, Lo Giudice,
Lomas, Lüttge, Lulling, Luster, McCartin, McCubbin , McIntosh, McMahon, McMillan-Scott,
Magnani Noya, Maher, Maibaum, Malangré, de la Malène, Malone, Marinho, Marques Mendes,
David D. Martin, Martinez, Mayer, Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Megahy, Melandri,
Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Metten, Mihr, Miranda da Silva, Miranda de Lage,
Moorhouse, Moretti, Morodo Leoncio, Morris, Muller, Muntingh, Musso, Napoletano,
Neubauer, Newens, Newman, Newton Dunn, Nianias, Nicholson, Nielsen, Nordmann, Oddy,
Onesta, Onur, Oostlander, Pagoropoulos, Papoutsis, Partsch, Pasty, Patterson, Peijs, Pery,
Pesmazoglou, Peter, Peters, Piecyk, Piermont, Pierros, Pimenta, Pinton, Piquet, Ferruccio
Pisoni , Plumb, Poettering, Pollack, Pompidou, Pons Grau, Porrazzini , Porto, Prag, Price, Pronk,
Prout, Pucci , Puerta, Punset i Casals, Van Putten, Querbes, Quisthoudt-Rowohl, Raffarin,
Raffin, Raftopoulos, Raggio, Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Rauti , Read, Reymann, Ribeiro,
Rinsche, Robles Piquer, R0nn, Rogalla, Romera i Alcàzar, Rossetti , Roth, Roth-Behrendt,
Rothe, Rothley, Roumeliotis, Saby, Sainjon, Sakellariou, Salisch, Samland, Sandbæk, Santos,
Santos Lopez, Sanz Fernández, Sapena Granell, Saridakis, Sarlis, Sboarina, Schiedermeier,
Schinzel,

Schlechter,

Schlee,

Schleicher,

Schmidbauer,

Schodruch,

Schönhuber,

Schwartzenberg, Seal, Seligman, Sierra Bardají, Simeoni , Anthony M.H. Simpson, Brian
Simpson, Sisó Cruellas, Alex Smith, Sonneveld, Soulier, Spencer, Speroni , Staes, Stamoulis,
Stavrou, Stevens, Stevenson, Stewart, Stewart-Clark, Tauran, Tazdaït, Telkämper, Theato,
Thyssen, Tindemans, Titley, Tomlinson, Tongue, Topmann, Torres Couto, Trivelli, Tsimas,
Turner, Ukeiwé, Valverde Lopez, Vandemeulebroucke, Van Hemeldonck, Vanlerenberghe, Van
Outrive, Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi, Van Velzen, Verbeek, Verhagen, Verwaerde,
Vittinghoff, Vohrer, von der Vring, Van der Waal, von Wechmar, Welsh, Wettig, White,
Wijsenbeek, Wilson, von Wogau, Woltjer, Wurth-Polfer, Wurtz, Wynn .
Observadores da antiga RDA

Göpel, Kaufmann, Kertscher, Kosler, Krehl, Meisel, Romberg, Stockmann, Thietz, Tillich.
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ANEXO

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

(O) = Abstenções
1 . RC Paz Médio-Oriente

(+)

ARC : Barrera i Costa, Blaney , Canavarro, Simeoni, Vandemeulebroucke
CG: Ainardi, Alavanos, Barata Moura, Dessylas, Elmalan, Ephremidis, Miranda da Silva,
Piquet, Querbes, Ribeiro
LDR: Bertens, Calvo Ortega, Garcia, Larive, Partsch, Wijsenbeek
NI: Castellina, Gutiérrez Díaz, Puerta

PSE: Adam, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barton, Bofill Abeilhe, Bru Purón, Buron,
Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Caudron, Cheysson, Coates , Coimbra Martins, Colino
Salamanca, Colom i Naval, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, David, De Piccoli, Delcroix,
Desama, Duarte Cendán, Duhrkop Dührkop, Elliott, Ford, Frimat, Garcia Arias, Goedmakers,
Gõrlach, Green, Harrison, Hughes, Imbeni , Izquierdo Rojo, Karellis, Linkohr, McCubbin,
Magnani Noya, Maibaum, Marinho, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Medina
Ortega, Metten, Miranda de Lage, Morris, Napoletano, Newens, Newman, Oddy , Pagoropoulos,
Papoutsis, Pery, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Raftopoulos, Ramirez Heredia, Read, Roumeliotis,
Sakellariou, Samland, Santos , Sanz Fernández, Sapena Granell, Schwartzenberg, Smith Alex,
Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson, Trivelli, Tsimas, Vayssade, Vázquez Fouz, Verde i
Aldeã, von der Vring, White, Woltjer, Wynn
RDE : Nianias

V: Bettini , Boissière, Breyer, Dinguirard, Ernst de la Graete, Langer, Onesta, Raffin, Roth, Staes,
Verbeek

(-)
ARC : Sandbæk

LDR: André-Léonard, Cayet, Cox, De Clercq, Delorozoy , Maher, Nielsen, Raffann
NI: van der Waal

PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Beazley Christopher J.P. , Bethell, Beumer, Bõge ,
Bourlanges, Brand Hans-Jiirgen, de Bremond d'Ars , Carvalho Cardoso, Cassidy , Chabert,
Chiabrando, Contu, Coppo Gavazzi , Cornelissen, Dalsass, Deprez, Estgen, Ferrer, Florenz,
Fontaine, Fourçans, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Giinther, Guidolin, Hadjigeorgiou, Haller
von Hallerstein, Hermans, Howell , Jackson Christopher M. , Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lacaze, Lafuente Lopez, Lagakos, Langes, Lemmer, Lenz,
Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lucas Pires, Lulling, McIntosh, McMillan-Scott, Melchior,
Mendez de Vigo, Menrad, Moorhouse, Newton Dunn, Oomen-Ruijten, Oostlander, Patterson,
Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Poettering, Prag, Pronk, Prout, Quisthoudt-Rowohl ,
Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Saridakis, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Seligman,
Simpson Anthony M.H. , Sisó Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Stevens, Theato, Thyssen,
Tindemans, Turner, Valverde Lopez, Verhagen, von Wogau
PSE : Van Hemeldonck

RDE: Fitzgerald, Guermeur, Lane, Musso, Pasty, Ukeiwé
(O)
DR: Dillen

LDR: Holzfuss, Pucci
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NI : Schönhuber

PSE: Crampton

2. RC Curdos

(+)

ARC : Barrera i Costa, Blaney, Canavarro, Sandbæk, Simeoni , Vandemeulebroucke
CG: Ainardi , Alavanos, Barata Moura, Dessylas, Elmalan, Ephremidis, Miranda da Silva,
Piquet, Querbes, Ribeiro
LDR: Andre-Leonard, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Coelho, Cox, Delorozoy, Garcia, Holzfuss,
Larive, Maher, Nielsen, Partsch, Pucci , Wijsenbeek
NI: Castellina, Gutiérrez Díaz, Puerta, van der Waal

PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Beazley Christopher J.P. , Beazley Peter, Bethell,
Beumer, Bõge, Brand Hans-Jiirgen, de Bremond d'Ars, Carvalho Cardoso, Cassidy,
Chiabrando, Contu, Coppo Gavazzi , Cornelissen, Dalsass, Deprez, Estgen, Ferrer, Florenz,
Fontaine, Fourçans, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Giinther, Guidolin, Habsburg,
Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Hermans, Jackson Christopher M. , Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lacaze, Lafuente Lopez, Lagakos , Langes, Lemmer, Lenz,
Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lucas Pires , Lulling, McIntosh, McMillan-Scott, Melchior,
Mendez de Vigo, Menrad, Moorhouse, Newton Dunn, Oostlander, Patterson, Pesmazoglou,
Pierros, Pisoni Ferruccio, Poettering, Price, Pronk, Prout, Quisthoudt-Rowohl, Robles Piquer,
Romera i Alcàzar, Saridakis, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sisó Cruellas,
Sonneveld, Stavrou, Stevens , Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde Lopez, Verhagen,
von Wogau

PSE : Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Bofill Abeilhe, Bru Purón, Buron, Cabezón Alonso, de la
Cámara Martínez, Caudron, Cheysson, Coates, Coimbra Martins, Colino Salamanca, Colom i
Naval, Crampton, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, David, De Piccoli , Delcroix, Desama,
Diez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Elliott, Ford, Frimat, Garcia Arias,
Goedmakers, Green, Harrison, Hughes, Imbeni , Izquierdo Rojo, Karellis, Linkohr, McCubbin,
Magnani Noya, Maibaum, Marinho, Martin David W. , Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Metten,
Miranda de Lage, Morris, Napoletano, Newens, Newman, Oddy, Pagoropoulos, Papoutsis, Pery,
Piecyk, Pollack, Pons Grau, Raftopoulos, Ramirez Heredia, Read, Roumeliotis, Sakellariou,
Santos, Sanz Fernández, Sapena Granell , Schwartzenberg, Smith Alex, Stamoulis, Stewart,
Titley, Tomlinson, Trivelli , Tsimas, Van Hemeldonck, Outrive, Vayssade, Vázquez Fouz, Verde
i Aldea, von der Vring, White, Woltjer, Wynn
RDE : Lane , Nianas

V: Bettini, Boissière, Breyer, Dinguirard, Ernst de la Graete, Langer, Lannoye, Onesta, Raffin,
Roth, Staes, Telkämper, Verbeek
-)
RDE: Guermeur, Musso, Ukeiwé

(O)
DR : Dillen
í

NI : Schönhuber

3. RC Suzuki Espanha
N°-4

(+)

ARC : Barrera i Costa, Blaney, Canavarro, Santos Lopez, Simeoni, Vandemeulebroucke
CG: Ainardi, Alavanos, Barata Moura, Dessylas, Elmalan, Ephremidis, Miranda da Silva,
Piquet, Querbes, Ribeiro
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LDR: von Alemann, Bertens , Calvo Ortega, Cayet, Coelho, Cox, Garcia, Larive, Maher,
Nielsen , Partsch, Pucci

NI: Gutierrez Diaz, Puerta, van der Waal

PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Banotti, Beazley Christopher J.P. , Beazley Peter,
Bethell, Beumer, Böge, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d Ars, Carvalho Cardoso,
Cassidy, Chabert, Chiabrando, Contu, Coppo Gavazzi , Cornelissen, Dalsass, Deprez, Estgen,
Florenz, Fontaine, Fourçans, Funk, Gaibisso, Giinther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou,
Hermans , Jackson Christopher M. , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lacaze,
Lagakos, Langes, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lulling, McIntosh, Melchior,
Mendez de Vigo, Menrad, Newton Dunn, Pesmazoglou, Pierros, Poettering, Prag, Price, Pronk,
Quisthoudt-Rowohl, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Saridakis, Sarlis, Schiedermeier,
Schleicher, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Stavrou, Stewart-Clark, Theato, Thyssen,
Tindemans, Valverde Lopez, Verhagen
PSE: Cheysson

RDE: Guermeur, Pasty , Ukeiwé

V: Bettini , Boissiere, Breyer, Dinguirard, Ernst de la Graete, Iversen, Onesta, Raffin, Staes,
Verbeek

(-

LDR: Delorozoy
PPE: Ferrer, Haller von Hallerstein, Patterson, Pisoni Ferruccio, Siso Cruellas, Turner, von

Wogau

PSE: Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barton, Bofill Abeilhe, Bru Purón, Buron,
Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez, Caudron, Ceci, Coates , Coimbra Martins, Colino

Salamanca, Colom i Naval, Crampton, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, David, Delcroix,
Desama, Diez de Rivera Icaza, Duarte Cendan, Dührkop Dührkop, Elliott, Ford, Frimat, Garcia
Arias, Goedmakers, Görlach, Green, Happart, Harrison, Hervé, Hughes, Izquierdo Rojo, Junker,
Karellis, Linkohr, McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Marinho, Martin David W„ McMahon,
Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Metten, Miranda de Lage, Morris, Newens, Newman, Oddy,
Pagoropoulos, Papoutsis, Pery , Piecyk, Pollack, Pons Grau, Porrazzini , Raftopoulos, Ramirez
Heredia, Read, Roumeliotis, Sakellariou, Samland, Santos, Sanz Fernández, Sapena Granell,
Schwartzenberg, Sierra Bardají, Smith Alex, Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson, Tsimas,
Van Hemeldonck, Outrive, Vayssade, Vázquez Fouz, Verde i Aldeã, von der Vring, White,
Woltjer, Wynn
RDE : Nianias

(O)
DR : Dillen
LDR: Holzfuss
NI : Schönhuber

PPE : Howell

4. RC Suzuki Espanha
N°-5

(+)

ARC :

Barrera

i

Costa,

Blaney,

Canavarro,

Sandbæk,

Santos

Lopez,

Simeoni ,

Vandemeulebroucke

CG: Ainardi, Alavanos, Barata Moura, Dessylas, Elmalan, Ephremidis, Miranda da Silva,
Piquet, Querbes, Ribeiro
LDR: von Alemann, Bertens , Calvo Ortega, Cayet, Coelho, Cox, Garcia, Maher, Nielsen,
Partsch, Pucci
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NI : Gutierrez Diaz, Puerta, van der Waal

PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Banotti , Beazley Christopher J.P. , Beazley Peter,
Bethell , Bõge, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d'Ars, Carvalho Cardoso, Cassidy ,
Chabert, Chiabrando, Contu, Coppo Gavazzi , Cornelissen, Dalsass, Deprez, Estgen, Ferrer,
Florenz, Fontaine, Fourçans, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Giinther, Guidolin, Habsburg,
Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Hermans, Howell, Jackson Christopher M. ,
Kellett-Bowman , Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lacaze, Lafuente López, Lagakos, Langes,
Lemmer, Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lucas Pires, Lulling, McIntosh, McMillan-Scott,
Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Newton Dunn, Patterson, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni
Ferruccio, Poettering, Prag, Price, Pronk, Prout, Quisthoudt-Rowohl , Robles Piquer, Romera i
Alcàzar, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sisó Cruellas,
Sonneveld, Stavrou, Stevens , Stewart-Clark, Theato, Thyssen , Tindemans , Turner, Valverde
López, Verhagen, von Wogau
PSE : Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barton, Bofill Abeilhe, Bowe, Bru Purón,
Buron, Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Caudron, Ceci , Cheysson, Coates, Coimbra
Martins, Colino Salamanca, Colom i Naval, Crampton, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira,
David, Delcroix, Desama, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Elliott,
Ford, Frimat, Garcia Arias, Goedmakers, Gõrlach, Green, Happart, Harrison, Hervé , Hughes,
Izquierdo Rojo, Junker, Karellis , Linkohr, McCubbin, Magnani Noya, Maibaum, Martin David
W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Metten, Miranda de Lage, Morris, Newens,
Newman, Oddy, Pagoropoulos, Papoutsis, Pery, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Porrazzini ,
Raftopoulos, Ramirez Heredia, Read, Roumeliotis, Sakellariou, Samland, Santos, Sanz
Fernández, Sapena Granell, Schwartzenberg, Sierra Bardají, Smith Alex , Stamoulis, Stewart,
Titley, Tomlinson, Tsimas, Van Hemeldonck, Outrive, Vayssade, Vázquez Fouz, Verde i Aldeã,
von der Vring, White , Woltjer, Wynn
RDE: Nianias, Pasty, Ukeiwé

V: Bettini , Boissière, Breyer, Dinguirard, Lannoye, Raffin,
Verbeek
(O)
DR : Dillen

LDR: Delorozoy, Holzfuss
NI : Schönhuber
PPE : Lenz

V : Staes

5. RC Suzuki Espanha
Resolução
(+)

ARC : Barrera i Costa, Blaney, Canavarro, Santos López, Simeoni , Vandemeulebroucke

CG : Ainardi , Barata Moura, Dessylas, Elmalan, Ephremidis, Miranda da Silva, Piquet, Querbes,
Ribeiro

LDR: von Alemann, Bertens , Calvo Ortega, Cayet, Coelho, Cox, Garcia, Larive, Maher,
Nielsen, Partsch, Pucci
NI : Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz , Puerta

PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Banotti , Beazley Christopher J.P. , Beazley Peter,
Bethell, Beumer, Bõge, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d'Ars, Carvalho Cardoso,
Chabert, Chiabrando, Contu, Coppo Gavazzi , Cornelissen, Dalsass, Deprez, Estgen, Ferrer,
Florenz, Fontaine, Fourçans, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Giinther, Guidolin, Habsburg,
Hadjigeorgiou,
Haller
von
Hallerstein,
Hermans,
Howell,
Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lacaze, Lafuente López, Lagakos, Langes , Lemmer, Lenz,
Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lucas Pires, Lulling, McMillan-Scott, Melchior, Mendez de Vigo,
Menrad, Newton Dunn, Oostlander, Patterson, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio,
Poettering, Prag, Prout, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Saridakis, Sarlis, Schiedermeier,
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Schleicher, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Siso Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Stevens,
Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde Lopez, Vanlerenberghe,
Verhagen, von Wogau

PSE: Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barton, Bofill Abeilhe, Bowe, Bru Purón,
Buron, Cabezón Alonso, de la Cámara Martinez, Caudron, Ceci, Coates , Coimbra Martins ,

Colino Salamanca, Colom i Naval, Crampton, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, David,
Delcroix, Desama, Diez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Elliott, Ford,
Frimat, Garcia Arias, Goedmakers, Görlach, Green, Happart, Harrison, Herve, Hughes,
Izquierdo Rojo, Junker, Karellis, Linkohr, McCubbin, Magnani Noya, Maibaum , Marinho,
Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Metten, Morris, Newens, Newman,
Oddy, Pagoropoulos, Papoutsis, Pery, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Porrazzini , Raftopoulos,
Ramirez Heredia, Read, Roumeliotis, Saby, Sakellariou, Samland, Santos, Sanz Fernández,
Sapena Granell, Schwartzenberg, Sierra Bardají , Smith Alex, Stamoulis, Stewart, Titley,
Tomlinson, Tsimas , Van Hemeldonck, Outrive, Vayssade, Vázquez Fouz, Verde ï Aldeã, von
der Vring, White, Woltjer, Wynn
RDE: Guermeur, Lalor, Lane, Nianias, Pasty, Ukeiwé

V : Bettini, Boissiere, Breyer, Ernst de la Graete, Iversen, Langer, Staes, Verbeek
(-)

PSE: Miranda de Lage
(O)
DR: Dillen

LDR: Delorozoy, Holzfuss
PPE: McIntosh, Price, Pronk

PSE: Cheysson

6. RC Timor Oriental

(+)

ARC : Barrera i Costa, Blaney , Canavarro, Simeoni, Vandemeulebroucke
CG: Ainardi, Alavanos, Barata Moura, Dessylas, Elmalan, Ephremidis, Miranda da Silva,
Piquet, Querbes, Ribeiro
LDR: Coelho, Cox, Delorozoy, Garcia, Holzfuss, Maher, Nielsen, Pucci
NI: Castellina, Gonzalez Alvarez

PPE: Alber, Anastassopoulos, Banotti , Beazley Christopher J.P. , Bourlanges, Brand
Hans-Jiirgen, de Bremond d'Ars, Carvalho Cardoso, Chabert, Chiabrando, Contu , Coppo
Gavazzi, Deprez, Estgen, Ferrer, Florenz, Fontaine, Funk, Gaibisso, Garcia Amigo, Günther,
Guidolin, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Hermans, Lacaze, Lagakos, Langes, Lemmer,
Lucas Pires, Melchior, Moorhouse, Newton Dunn, Oostlander, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni
Ferruccio, Poettering, Prag, Price, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Saridakis, Schleicher,
Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sisó Cruellas, Stavrou, Stewart-Clark, Theato, Turner,
Valverde Lopez, Vanlerenberghe, von Wogau

PSE: Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barton, Bofill Abeilhe, Bowe, Bru Purón,
Buron, de la Câmara Martinez, Caudron, Ceci, Coimbra Martins, Colino Salamanca, Colom i

Naval, Crampton, Crawley, da Cunha Oliveira, David, Delcroix, Desama, Díez de Rivera Icaza,
Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Elliott, Ford, Frimat, Garcia Arias, Goedmakers, Gõrlach,
Green, Happart, Harrison, Hervé, Junker, Karellis, Linkohr, McCubbin, Magnani Noya,
Maibaum, Marinho, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Metten,
Miranda de Lage, Morris, Newens, Newman, Oddy, Pagoropoulos, Papoutsis, Pery, Piecyk,
Pollack, Pons Grau, Porrazzini, Raftopoulos, Ramirez Heredia, Read, Saby, Sakellariou,
Samland, Santos, Sanz Fernández, Sapena Granell, Schwartzenberg, Sierra Bardají, Smith Alex,
Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson, Tsimas, Outrive, Vayssade, Vazquez Fouz, Verde i
Aldeã, von der Vring, White, Woltjer, Wynn
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RDE: Lalor, Nianias, Pasty

V : Bettini, Boissière, Breyer, Dinguirard, Ernst de la Graete, Iversen, Langer, Lannoye, Onesta,
Raffin, Roth, Staes, Telkämper, Verbeek
-

LDR: Bertens, Lanve, Partsch, Wijsenbeek
NI : van der Waal

PPE: Beazley Peter, Beumer, Böge, Cornelissen, Dalsass, Howell, Jackson Christopher M. ,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lulling, McIntosh,
McMillan-Scott, Mendez de Vigo, Pronk, Schiedermeier, Sonneveld, Stevens , Verhagen
(O)
DR : Dillen

LDR: Cayet

PPE: Habsburg, Patterson, Thyssen, Tindemans
PSE : Van Hemeldonck

7. RC Crianças Colômbia
(+)

ARC : Barrera i Costa, Blaney, Canavarro, Simeoni , Vandemeulebroucke
CG: Ainardi, Alavanos, Barata Moura, Dessylas, Elmalan, Ephremidis, Miranda da Silva,
Piquet, Querbes, Ribeiro

LDR: von Alemann, Bertens, Cayet, Cox , Delorozoy , Garcia, Holzfuss, Larive, Maher, Nielsen,
Partsch, Pucci
NI : Castellina, Gonzalez Alvarez

PPE: Beazley Peter, McMillan-Scott, Patterson, Seligman

PSE : Arbeloa Muru, Balfe, Cheysson, Pagoropoulos

V : Bettini , Boissiere, Breyer, Dinguirard, Ernst de la Graete, Iversen, Langer, Lannoye, Onesta,
Raffin, Roth, Staes, Telkämper, Verbeek
-

PPE: Alber, Anastassopoulos , Banotti, Beazley Christopher J .P. , Beumer, Bõge, Bourlanges, de
Bremond d'Ars, Carvalho Cardoso, Chabert, Chiabrando, Contu, Coppo Gavazzi , Cornelissen,
Dalsass, Deprez, Estgen, Ferrer, Florenz, Fontaine, Funk, Garcia Amigo, Giinther, Guidolin,
Hadjigeorgiou,
Haller
von
Hallerstein ,
Hermans,
Howell,
Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lacaze, Lagakos, Langes, Lemmer, Llorca Vilaplana, Lo
Giudice, Lucas Pires, Lulling, McIntosh, Melchior, Mendez de Vigo, Oostlander, Pesmazoglou,
Pierros, Pisoni Ferruccio, Poettering, Prag, Price, Prout, Robles Piquer, Romera i Alcàzar,
Saridakis, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Simpson Anthony M.H. , Sisó Cruellas, Sonneveld,
Stavrou, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Vanlerenberghe,
Verhagen, von Wogau
PSE: Apolinário, Avgerinos , Barton, Bofill Abeilhe, Bowe, Bru Purón, Buron, Cabezón Alonso,
de la Cámara Martínez, Caudron, Ceci, Coimbra Martins, Colino Salamanca, Colom i Naval,

Crampton, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, David, Delcroix, Desama, Diez de Rivera
Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Elliott, Ford, Garcia Arias, Goedmakers, Gõrlach,
Green, Happart, Harrison, Hervé, Junker, Karellis, Linkohr, McCubbin, Magnani Noya,
Maibaum, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Metten, Miranda de
Lage, Newman, Oddy, Papoutsis, Pery , Piecyk, Pollack, Pons Grau, Porrazzini , Raftopoulos,
Ramirez Heredia, Read, Saby, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Sapena Granell,
Schwartzenberg, Sierra Bardají, Smith Alex, Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson, Tsimas,
Van Hemeldonck, Outrive, Vayssade, Vázquez Fouz, Verde i Aldea, von der Vring, White,
Woltjer, Wynn
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RDE: Guermeur, Musso, Nianias, Pasty, Ukeiwé
(O)
DR : Dillen
PSE : Frimat

8. Relatório Van Velzen A3-0079/94

Alteração 2
(+)

CG : Ainardi, Barata Moura, Dessylas, Piquet, Querbes, Ribeiro
DR : Dillen , Schodruch

LDR: von Alemánn, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Galland, Gawronski , Holzfuss, Maher,
Nielsen, Partsch, von Wechmar, Wijsenbeek
NI : Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz

PPE: Beumer, Coppo Gavazzi , Friedrich
PSE : Hoff

RDE: Fitzgerald

V: Bettini, Boissiere, Breyer, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Isler Beguin, Langer,
Lannoye, Onesta, Raffin, Staes
-

ARC: Barrera i Costa, Blaney, Ewing, Simeoni , Vandemeulebroucke
NI : Pinton

PPE: Alber, Anastassopoulos, Beazley Peter, Brand Hans-Jiirgen, de Bremond d'Ars, Casini,
Contu, Deprez, Estgen, Florenz, Fontaine, Fourçans , Funk, Giinther, Guidolin, Hadjigeorgiou,
Haller von Hallerstein, Hermans, Kellett-Bowman, Klepsch, Lacaze, Lagakos , Langenhagen,
Lenz, McCartin, Melchior, Mendez de Vigo, Newton Dunn, Patterson, Pesmazoglou, Pierros,
Poettering, Prag, Prout, Reymann, Sarlis, Schleicher, Seligman, Sonneveld, Stavrou,
Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, von Wogau
PSE : Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barton, Bofill Abeilhe, Buron, Cabezón Alonso, de la
Câmara Martinez, Caudron, Coimbra Martins, Collins, Cot, da Cunha Oliveira, Díez de Rivera

Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Duhrkop, Ford, Frimat, Goedmakers, Gõrlach, Green, Hãnsch,
Happart, Harrison, Hughes, Karellis, Linkohr, Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega,
Miranda de Lage, Newman, Oddy, Pagoropoulos, Papoutsis, Pery , Peter, Peters, Piecyk, Pons
Grau, Porrazzini, Raftopoulos, Randzio-Plath, Read, R0nn, Roumeliotis, Sakellariou, Samland,
Santos, Sanz Fernández, Schwartzenberg, Sierra Bardají, Stamoulis, Stewart, Titley , Tomlinson,
Tongue, Topmann, Torres Couto, Tsimas, Van Hemeldonck, Vayssade, Vázquez Fouz, van
Velzen, Verde i Aldeã, Vittinghoff, Wilson, Wynn
RDE : Lane

(O)

RDE: Guermeur, Lalor, Lataillade, Pasty, Pompidou, Ukeiwé

9. Relatório Van Velzen A3 -0079/94

Alteração 34
(+)

ARC : Barrera i Costa, Blaney, Simeoni , Vandemeulebroucke
CG : Ainardi , Barata Moura, Dessylas, Piquet, Querbes, Ribeiro
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NI: Gonzalez Alvarez, Gutierrez Diaz

PPE: Hadjigeorgiou, Hermans, Seligman
PSE: Arbeloa Muru, Avgerinos, Barton, Bofill Abeilhe, Buron, Cabezón Alonso, de la Câmara
Martinez, Caudron, Coimbra Martins, Collins, Cot, da Cunha Oliveira, Díez de Rivera Icaza,

Duarte Cendán, Dührkop Duhrkop, Frimat, Fuchs, Garcia Arias, Goedmakers, Gõrlach, Green,
Happart, Harrison, Hughes , Karellis, Linkohr, Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de
Lage, Newman, Oddy, Pagoropoulos, Papoutsis, Pery, Peter, Peters, Piecyk, Pons Grau,
Porrazzini , Raftopoulos, Randzio-Plath, Read, R0nn, Roumeliotis, Sakellariou, Samland,
Santos, Sanz Fernández, Schwartzenberg, Sierra Bardají, Stamoulis, Stewart, Titley, Tongue,
Topmann, Torres Couto, Tsimas, Van Hemeldonck, Vayssade, Vázquez Fouz, van Velzen,
Verde i Aldeã, Vittinghoff, Wettig, Wilson, Wynn

V : Bettini , Boissière, Breyer, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Isler Béguin, Langer,
Lannoye, Onesta, Raffin, Staes
(-)
DR: Blot, Dillen , Schodruch

LDR: von Alemann, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Galland, Gawronski , Holzfuss, Maher,
Partsch, Verwaerde, von Wechmar, Wijsenbeek
NI : Pinton

PPE: Alber, Anastassopoulos, Beazley Peter, Beumer, Brand Hans-Jiirgen, de Bremond d'Ars,
Contu, Coppo Gavazzi , Deprez, Estgen, Fontaine, Fourçans, Friedrich, Funk, Giinther, Guidolin,
Habsburg, Haller von Hallerstein , Herman, Kellett-Bowman, Klepsch, Lacaze, Lagakos,
Langenhagen, Melchior, Mendez de Vigo, Newton Dunn, Oostlander, Patterson, Pesmazoglou,
Pierros, Pisoni Ferruccio, Poettering, Prag, Prout, Reymann, Saridakis, Sarlis, Schleicher,
Sonneveld, Stavrou , Stewart-Clark, Theato, Thyssen, von Wogau

RDE: Fitzgerald, Guermeur, Lalor, Lane, Lataillade, Pasty, Pompidou

10. Relatório Van Velzen A3-0079/94

Alteração 19
(+)
ARC : Barrera í Costa

CG : Barata Moura, Querbes, Ribeiro
DR : Blot, Dillen , Schodruch

LDR: von Alemann, Bertens , Calvo Ortega, Cayet, Cox, Gawronski , Holzfuss, Lanve, Maher,
Nielsen , Partsch, Verwaerde, von Wechmar, Wijsenbeek
NI : Pinton

PPE: Alber, Anastassopoulos, Beazley Peter, Beumer, Brand Hans-Jiirgen, de Bremond d Ars,
Contu, Coppo Gavazzi, Cushnahan, Deprez, Estgen, Florenz, Fontaine, Fourçans, Funk,
Günther, Guidolin, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman, Hermans, Kellett-Bowman,
Klepsch, Lagakos, Langenhagen, McCartin, Mendez de Vigo, Newton Dunn, Oostlander,
Patterson, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Poettering, Prag, Prout, Reymann, Saridakis,
Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark,
Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde López
RDE: Fitzgerald, Guermeur, Lalor, Lane, Nianias, Pasty, Ukeiwé
(-

ARC : Blaney , Ewing, Simeoni , Vandemeulebroucke
NI : Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz

PPE: von Wogau
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PSE: Arbeloa Muru, Avgerinos, Barton, Bofill Abeilhe, Buron, Cabezón Alonso, de la Câmara
Martinez, Caudron, Coimbra Martins, Collins, Colom i Naval , Cot, da Cunha Oliveira, Díez de

Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Ford, Frimat, Fuchs, Garcia Arias,
Goedmakers, Gõrlach, Green, Hánsch, Happart, Harrison, Hoff, Hughes, Karellis, Linkohr,
Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman, Pagoropoulos,
Papoutsis, Pery, Peter, Peters, Piecyk, Pons Grau, Porrazzini , Raftopoulos, Randzio-Plath, Read,
R0nn, Roumeliotis, Sakellanou, Samland, Santos, Sanz Fernández, Schwartzenberg, Sierra
Bardají, Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue, Topmann, Torres Couto, Tsimas, Van

Hemeldonck, Vayssade, Vázquez Fouz, van Velzen, Verde i Aldeã, Vittinghoff, Wettig, White,
Wilson, Wynn

V: Bettini, Boissière, Breyer, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Isler Beguin, Langer,
Lannoye, Onesta, Raffin, Staes

11 . Relatório Van Velzen A3-0079/94
N°5

(+)

ARC: Barrera í Costa, Blaney, Simeoni , Vandemeulebroucke

LDR: von Alemann, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Cox, Gawronski, Holzfuss, Larive, Maher,
Partsch, von Wechmar, Wijsenbeek
NI: Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz

PPE : Alber, Anastassopoulos, Beazley Peter, Beumer, Brand Hans-Jiirgen, Contu, Coppo
Gavazzi, Cushnahan, Deprez, Estgen, Florenz, Fontaine, Fourçans , Friedrich, Funk, Giinther,
Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Herman, Kellett-Bowman, Klepsch, Lagakos,
Langenhagen, McCartin, Melchior, Oostlander, Pierros, Pisoni Ferruccio, Poettering, Reymann,
Saridakis , Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stavrou,
Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans , Valverde Lopez
PSE: Avgerinos, Barton, Barzanti, Buron, Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Caudron,
Collins, Colom i Naval, Cot, da Cunha Oliveira, Díez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Ford,
Frimat, Fuchs, Garcia Arias, Goedmakers, Gõrlach, Green, Hánsch, Happart, Harrison, Hoff,
Hughes, Karellis, Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman,
Pagoropoulos, Papoutsis, Pery , Peter, Peters, Piecyk, Pons Grau, Porrazzini, Raftopoulos,
Randzio-Plath,

Read,

R0nn,

Roumeliotis,

Sakellariou,

Samland,

Sanz

Fernández,

Schwartzenberg, Sierra Bardají, Stamoulis , Stewart, Titley , Tomlinson, Tongue, Topmann,
Torres Couto, Tsimas, Van Hemeldonck, Vayssade, Vázquez Fouz, van Velzen, Verde i Aldeã,
Vittinghoff, von der Vring , Wettig, White, Wilson, Wynn
RDE : Guermeur, Lane, Ukeiwé

V: Bettini , Boissière, Breyer, van Dijk, Ernst de la Graete, Isler Beguin, Langer, Lannoye,
Onesta, Raffin, Staes
-

DR : Blot, Tauran

PPE: de Bremond d Ars, Haller von Hallerstein, Pesmazoglou
PSE : Bofill Abeilhe , Coimbra Martins

RDE: Fitzgerald, Lalor, Nianias, Pasty
(O)
DR : Schodruch
LDR : Verwaerde

PPE: Mendez de Vigo, Newton Dunn, Patterson, Prag, Prout
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12. Relatório Van Velzen A3 - 0079/94

Alteração 6
(+)

ARC : Barrera i Costa, Blaney, Canavarro, Ewing , Simeoni , Vandemeulebroucke
CG: Ainardi , Barata Moura, Dessylas, Querbes , Ribeiro
LDR: von Alemann, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Cox , Gawronski , Lanve, Maher, Nielsen,
Partsch, Verwaerde, von Wechmar, Wijsenbeek
NI : Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz

PPE : Beumer, Deprez, Florenz, Herman, Oostlander, Pesmazoglou
PSE: Arbeloa Muru, Avgerinos, Barton, Bofill Abeilhe, Buron, Cabezón Alonso, de la Câmara
Martinez, Caudron, Coimbra Martins, Collins, Colom i Naval , Cot, da Cunha Oliveira, Díez de

Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Ford, Frimat, Fuchs, Garcia Arias,
Goedmakers, Gõrlach, Green, Grõner, Hánsch, Happart, Harrison, Hoff, Hughes, Karellis,
Linkohr, Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage, Pagoropoulos,
Papoutsis, Pery, Peter, Peters, Piecyk, Pons Grau, Porrazzini , Raftopoulos, Randzio-Plath, Read,
R0nn, Roumeliotis, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Schwartzenberg, Sierra Bardají,
Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue, Topmann, Torres Couto, Tsimas, Van Hemeldonck,
Vayssade, Vázquez Fouz, van Velzen, Verde i Aldeã, Vittinghoff, von der Vring , Wettig, White,
Wilson, Wynn
RDE: Lalor, Lane, Nianias , Pasty , Ukeiwé

V : Bettini , Breyer, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Langer, Onesta, Staes
(-)
DR : Blot, Dillen , Schodruch

(O)

PPE: Alber, Anastassopoulos, Beazley Peter, Brand Hans-Jiirgen, de Bremond d'Ars, Contu,
Coppo Gavazzi, Cushnahan, Estgen, Fontaine, Fourçans, Friedrich, Funk, Giinther, Guidolin,
Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Hermans, Kellett-Bowman, Klepsch, Lagakos ,
Langenhagen, McCartin, Melchior, Mendez de Vigo, Newton Dunn, Patterson, Pierros, Pisoni
Ferruccio, Poettering, Prag, Prout, Reymann, Saridakis , Sarlis, Schleicher, Seligman, Sisó
Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde
Lopez

13. Relatório Van Velzen A3 -0079/94

Alteração 28
(+)

LDR: von Alemann, Calvo Ortega, Cayet, Cox , Lanve, Maher, Nielsen, Partsch, Verwaerde,
von Wechmar, Wijsenbeek
NI : Pinton

PPE: Alber, Anastassopoulos, Beazley Peter, Beumer, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, de
Bremond d ' Ars, Deprez, Estgen, Florenz, Fontaine, Fourçans, Friedrich, Funk, Günther,
Guidolin, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman, Hermans, Jackson Christopher M. ,
Kellett-Bowman, Klepsch, Lagakos, Langenhagen, McCartin, Melchior, Mendez de Vigo,
Newton Dunn , Oostlander, Patterson, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Poettering, Prag,
Prout, Reymann, Saridakis, Sarlis, Schiedermeier, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stavrou,
Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde Lopez, von Wogau
PSE : White

RDE: Lalor, Lane, Nianias, Pasty, Ukeiwé
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(-)

ARC : Barrera i Costa, Blaney, Canavarro, Ewing, Simeoni , Vandemeulebroucke
CG: Ainardi, Barata Moura, Dessylas, Ephremidis, Piquet, Querbes, Ribeiro
DR: Blot

PSE: Arbeloa Muru, Avgerinos, Barton, Barzanti, Bofill Abeilhe, Buron, Cabezón Alonso, de la
Cámara Martínez, Caudron, Coimbra Martins, Collins, Colom i Naval, Cot, da Cunha Oliveira,

Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Frimat, Fuchs , Garcia Arias,
Goedmakers, Görlach, Green, Gröner, Hänsch, Happart, Harrison, Hoff, Hughes, Karellis,
Linkohr, Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman, Oddy ,
Pagoropoulos, Papoutsis, Pery , Peter, Peters, Pons Grau, Porrazzini, Raftopoulos,
Randzio-Plath, Read, R0nn, Roumeliotis, Sakellariou, Sanz Fernández, Schwartzenberg, Sierra
Bardají, Stamoulis , Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue, Topmann, Torres Couto, Tsimas , Van
Hemeldonck, Vayssade, Vázquez Fouz, van Velzen, Verde i Aldeã, Vittinghoff, von der Vring,
Wettig, Wilson, Wynn

V : Bettini, Boissiere, Breyer, Ernst de la Graete, Isler Béguin, Langer, Lannoye, Onesta, Raffin,
Staes

(O)
DR: Schodruch

14. Relatório Van Velzen A3-0079/94

Alteração 36
(+)
ARC : Barrera í Costa, Canavarro, Simeoni

CG: Ainardi , Barata Moura, Dessylas, Ephremidis, Piquet, Querbes, Ribeiro
LDR: Larive

NI : Gonzalez Alvarez, Gutierrez Diaz

PPE : Seligman
PSE : Apolinário, Avgerinos, Balfe, Barton, Barzanti , Bofill Abeilhe, Bowe, Buron, Cabezón
Alonso, de la Câmara Martinez, Caudron, Coimbra Martins, Colom i Naval , Cot, da Cunha
Oliveira, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Frimat, Fuchs, Goedmakers, Gõrlach, Grõner,

Happart, Harrison, Hughes, Karellis, Linkohr, Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega,
Miranda de Lage, Newman, Oddy, Pagoropoulos, Papoutsis, Pery, Peter, Peters, Pons Grau,
Raftopoulos, Randzio-Plath, Read, Rønn, Roumeliotis, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández,
Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají, Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue,
Torres Couto, Tsimas, Van Hemeldonck, Vayssade, Vázquez Fouz, van Velzen, Verde i Aldeã,
von der Vring, Wettig, White, Wilson, Wynn
V: Bettini, Boissière, Breyer, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Fremion, Isler Béguin,
Langer, Lannoye, Onesta, Raffin,
Staes
(-)
DR: Blot, Dillen, Schodruch

LDR: von Alemann, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Cox, Gawronski, Maher, Nielsen, Partsch,
Verwaerde, Wijsenbeek

PPE: Alber, Anastassopoulos, Beazley Peter, Beumer, Bourlanges, Brand Hans-Jiirgen, de
Bremond d' Ars, Casini, Contu, Coppo Gavazzi , Deprez, Estgen, Florenz, Fontaine, Fourçans ,
Friedrich, Funk, Garcia Amigo, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von
Hallerstein, Herman, Hermans, Kellett-Bowman, Klepsch, Lagakos, Langenhagen, McCartin,
Mendez de Vigo, Newton Dunn, Oostlander, Patterson, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio,
Poettering, Prag, Prout, Reymann, Saridakis, Sarlis, Schleicher, Sisó Cruellas, Sonneveld,
Stavrou, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde Lopez, von Wogau
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PSE: Arbeloa Muru, Collins, Dührkop Dührkop, Garcia Anas, Hoff, Porrazzini ,

RDE: Guermeur, Lalor, Lane, Nianias, Pasty, Pompidou, Ukeiwé
(O)

PSE: Topmann

15. Relatorio Van Velzen A3-0079/94

N- 22 ( 1- parte)
(+)

ARC : Barrera i Costa, Blaney, Canavarro, Simeoni
CG: Querbes
LDR : Maher

NI : Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz

PPE : Alber, Anastassopoulos, Beazley Peter, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, Casini, Contu,
Coppo Gavazzi, Estgen, Florenz, Friedrich, Funk, Giinther, Habsburg, Hadjigeorgiou, Hermans ,
Klepsch, Lagakos, Langenhagen, Lenz, Mendez de Vigo, Oostlander, Pesmazoglou, Pierros ,
Pisoni Ferruccio, Poettering, Prag, Reymann, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sisó
Cruellas, Stavrou, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans , Valverde Lopez

PSE : Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barton, Bofill Abeilhe, Bowe, Buron,
Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Caudron, Coimbra Martins , Collins, Colom i Naval,

Cot, da Cunha Oliveira, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Ford, Frimat,
Fuchs, Garcia Arias, Goedmakers, Gõrlach, Green, Grõner, Hãnsch, Happart, Harrison, Hoff,
Hughes, Karellis, Linkohr, Maibaum, Martin David W. , Mediria Ortega, Miranda de Lage,
Newman, Oddy , Pagoropoulos, Papoutsis, Pery, Peter, Peters, Piecyk, Pons Grau, Porrazzini ,
van Putten, Raftopoulos, Randzio-Plath, Read, R0nn, Roumeliotis, Sakellariou, Samland, Sanz
Fernández, Schmidbauer, Sierra Bardají, Stamoulis, Stewart, Titley , Tomlinson, Tongue,
Topmann, Torres Couto, Tsimas, Van Hemeldonck, Vayssade, Vázquez Fouz, van Velzen,
Verde i Aldeã, Vittinghoff, von der Vring, Wettig, White, Wilson , Wynn
RDE: Lalor, Lane, Nianias, Pasty , Ukeiwé
V: Bettini, Boissière , Dinguirard, Ernst de la Graete, Frémion, Onesta, Raffin, Staes
-

ARC : Ewing, Vandemeulebroucke
LDR: Cox , Nielsen

PPE : Beumer, de Bremond d'Ars, Fontaine, Fourçans, Garcia Amigo, Guidolin, Haller von
Hallerstein, Herman, Jackson Christopher M. , McCartin, Newton Dunn, Patterson, Prout,
Sonneveld, von Wogau
(O)

LDR: Calvo Ortega, Cayet, Gawronski , Larive, Partsch, Wijsenbeek
PPE : Kellett-Bowman

16. Relatório Van Velzen A3-0079/94

N° 22 (2a parte)
+

ARC : Barrera i Costa, Simeoni

CG : Querbes
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PPE : Casini

PSE: Schmidbauer, Vittinghoff
V: Bettini , Boissiere, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Frémion; Langer, Raffin, Staes
R
DR: Blot, Schodruch

LDR: von Alemann, Calvo Ortega, Cayet, Cox, Gawronski, Larive, Maher, Nielsen, Partsch,
Verwaerde, von Wechmar, Wijsenbeek
NI : Gonzalez Alvarez, Gutierrez Diaz

PPE : Alber, Anastassopoulos , Beazley Peter, Beumer, Bourlanges, Brand Hans-Jiirgen, de
Bremond d' Ars, Contu, Coppo Gavazzi , Deprez, Estgen, Florenz, Fontaine , Fourçans, Friedrich,
Funk, Garcia Amigo, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein,
Herman, Hermans, Jackson Christopher M. , Kellett-Bowman, Klepsch, Lagakos, Langenhagen,
Lenz, McCartin, Mendez de Vigo, Newton Dunn, Oostlander, Patterson, Pesmazoglou, Pierros,
Pisoni Ferruccio, Poettering, Prag, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sisó Cruellas,
Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde Lopez, von
Wogau
PSE: Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barton, Blak, Bofill Abeilhe, Buron,
Cabezón Alonso, de la Cámara Martinez, Caudron, Coimbra Martins, Collins, Colom i Naval,

Cot, da Cunha Oliveira, Díez de Rivera Icaza, Duhrkop Duhrkop, Ford, Frimat, Fuchs, Garcia
Arias, Goedmakers, Görlach, Green, Gröner, Hänsch, Happart, Harrison, Hoff, Hughes,
Karellis, Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman, Oddy,
Pagoropoulos, Papoutsis, Pery, Peter, Peters, Piecyk, Pons Grau, Porrazzini , van Putten,
Raftopoulos, Randzio-Plath, Read, R0nn, Roumeliotis , Sakellariou, Samland, Sanz Fernández,
Schwartzenberg, Sierra Bardají, Stamoulis , Stewart, Titley , Tomlinson, Tongue, Topmann,
Torres Couto, Tsimas, Van Hemeldonck, Vayssade, Vázquez Fouz, van Velzen, Verde i Aldeã,
von der Vring, White, Wilson, Wynn
RDE: Lalor, Lane, Lataillade, Nianias, Pasty, Ukeiwé

17. Relatório Van Velzen A3-0079/94

Alteração 31
(+)

ARC : Blaney, Canavarro, Ewing, Simeoni , Vandemeulebroucke
DR: Blot, Dillen , Schodruch

LDR: von Alemann, Cox , Gawronski, Maher, Partsch, Verwaerde
NI: Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz

PPE : Alber, Anastassopoulos, Beazley Peter, Beumer, Bourlanges, Brand Hans-Jiirgen, de
Bremond d'Ars, Casini, Contu, Coppo Gavazzi , Deprez, Estgen, Florenz, Fontaine, Fourçans ,
Friedrich, Funk, Garcia Amigo, Giinther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von
Hallerstein, Herman, Hermans, Jackson Christopher M. , Kellett-Bowman, Klepsch, Lagakos,
Langenhagen, Lenz, McCartin, Mendez de Vigo, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio,
Poettering, Prag, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sisó Cruellas, Sonneveld,
Stavrou, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Valverde Lopez, von Wogau

PSE: Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barton, Blak, Bofill Abeilhe, Buron,
Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Caudron, Coimbra Martins, Collins, Colom i Naval,

Cot, da Cunha Oliveira, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Ford, Frimat,
Fuchs , Garcia Arias , Goedmakers, Gõrlach, Green, Grõner, Happart, Harrison, Hoff, Hughes,
Linkohr, Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman, Oddy,
Pagoropoulos, Papoutsis, Pery, Peter, Peters, Piecyk, Pons Grau, Porrazzini , van Putten,
Raftopoulos, Randzio-Plath, Read, R0nn, Roumeliotis, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández,
Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají, Stamoulis, Stewart, Titley , Tomlinson, Tongue,
Topmann, Torres Couto, Tsimas , Van Hemeldonck, Vayssade, Vázquez Fouz, van Velzen,
Verde i Aldeã, Vittinghoff, von der Vring, Wettig, Wilson , Wynn
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RDE: Guermeur, Lalor, Lane, Nianias, Ukeiwé

V : Bettini , Boissière, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Frémion, Langer, Lannoye,
Onesta, Raffin, Staes
-

ARC : Barrera í Costa

CG : Ainardi , Barata Moura, Dessylas, Ephremidis, Piquet, Querbes, Ribeiro

LDR: Calvo Ortega, Cayet
(O)
PPE: Newton Dunn, Patterson, Prout

RDE: Pasty

18. Relatório Van Velzen A3-0079/94
N°-30

(+)

ARC : Barrera í Costa, Canavarro, Ewing, Simeoni
LDR: Verwaerde

NI : Gonzalez Alvarez, Gutierrez Diaz

PPE: Alber, Anastassopoulos, Beazley Peter, Beumer, Bourlanges, Casini, Contu, Coppo
Gavazzi, Estgen, Florenz, Fontaine, Fourçans, Funk, Garcia Amigo, Giinther, Guidolin,
Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman, Hermans, Kellett-Bowman,
Lagakos, Lenz, McCartin, Melchior, Pesmazoglou , Pierros, Pisoni Ferruccio, Poettering, Prag,
Reymann, Sarlis, Seligman, Sisó Cruellas, Stavrou, Stewart-Clark, Thyssen, Valverde Lopez
PSE : Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barton, Blak, Bofill Abeilhe, Buron,
Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Caudron, Coimbra Martins, Collins, Colom i Naval,

Cot, da Cunha Oliveira, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Frimat, Fuchs,
Garcia Arias, Goedmakers, Gõrlach, Grõner, Happart, Harrison, Hoff, Hughes, Karellis,
Linkohr, Maibaum, Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman, Oddy, Pagoropoulos ,
Papoutsis, Pery , Peter, Peters, Piecyk, Pons Grau, Porrazzini , Raftopoulos , Randzio-Plath, Read,
R0nn, Roumeliotis, Samland, Sanz Fernández, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají,
Stamoulis, Titley, Tomlinson, Tongue, Topmann , Torres Couto, Tsimas, Van Hemeldonck,
Vayssade, Vázquez Fouz, van Velzen, Verde i Aldeã, Vittinghoff, von der Vring, Wettig, White,
Wilson, Wynn
RDE: Guermeur, Lalor, Pompidou, Ukeiwé
V: Bettini, Boissiere, van Dijk, Ernst de la Graete, Langer, Onesta, Raffin, Staes
(-)

CG : Ainardi, Querbes

PPE : Brand Hans-Jürgen, Deprez, Friedrich, Jackson Chnstopher M. , Langenhagen, Mendez de
Vigo, Schiedermeier, Schleicher, Sonneveld, Theato, Tindemans, von Wogau
PSE: Ford, Green, Hänsch, Martin David W.

RDE: Lane, Nianias, Pasty
(O)
DR: Blot, Schodruch

LDR: von Alemann, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Cox , Gawronski , Lanve, Maher, Partsch,
von Wechmar, Wijsenbeek
PPE : Newton Dunn , Oostlander, Patterson , Prout
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19. Relatório Van Velzen A3 -0079/94

Resolução
(+)

ARC : Barrera í Costa, Canavarro, Ewing, Piermont
LDR: Bertens, Cox, Gawronski , Maher, Partsch, von Wechmar, Wijsenbeek
NI: Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz

PPE: Alber, Anastassopoulos, Beumer, Bourlanges, Contu, Coppo Gavazzi, Estgen, Fontaine,
Funk, Garcia Amigo, Guidolin, Klepsch, Lagakos, Langenhagen, McCartin, Melchior,
Oostlander, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Poettering, Prag, Reymann, Sarlis,
Schiedermeier, Seligman, Stavrou, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Valverde
Lopez
PSE: Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barton, Bofill Abeilhe, Bowe, Buron,
Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez, Caudron, Coimbra Martins, Collins, Colom i Naval ,

Cot, da Cunha Oliveira, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Duhrkop, Frimat, Fuchs,
Garcia Arias, Goedmakers, Görlach, Green, Gröner, Happart, Harrison, Hoff, Hughes, Karellis,
Linkohr, Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman, Oddy,

Pagoropoulos, Papoutsis, Pery, Peter, Peters, Piecyk, Pons Grau, Porrazzini , Raftopoulos,
Randzio-Plath, Read, R0nn, Roumeliotis, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Schmidbauer,

Schwartzenberg, Sierra Bardají, Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue, Topmann,
Torres Couto, Tsimas , Van Hemeldonck, Vayssade, Vázquez Fouz, van Velzen, Verde i Aldeã,
Vittinghoff, von der Vring, Wettig, White, Wilson, Wynn
RDE : Lane

V : Bettini, Boissiere, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Frémion, Isler Beguin, Langer,
Lannoye, Raffin, Staes
-

CG : Ainardi , Barata Moura, Dessylas, Ephremidis, Piquet, Querbes, Ribeiro
DR : Dillen , Schodruch
LDR : Nielsen

PPE: Beazley Peter, de Bremond d'Ars, Casini , Deprez, Friedrich, Giinther, Habsburg, Jackson
Christopher M. , Kellett-Bowman, Lenz, Newton Dunn, Patterson, Prout, Schleicher, Sisó
Cruellas, Sonneveld, Turner, yon Wogau
PSE : Hánsch

(O)
DR: Tauran

LDR: Verwaerde

PPE: Brand Hans-Jiirgen, Herman

RDE: Guermeur, Lalor, Lataillade, Nianias, Pasty, Pompidou, Ukeiwé

20. Relatório Buron A3-01 34/94

Resolução
(+)

ARC : Canavarro, Ewing, Vandemeulebroucke
LDR: Maher

NI: Gonzalez Alvarez
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PSE: Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barton, Bofill Abeilhe, Bowe, Buron ,
Cabezon Alonso, de la Câmara Martinez, Caudron, Coimbra Martins , Collins, Colom i Naval ,

Cot, da Cunha Oliveira, Diez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Ford, Frimat,
Fuchs, Garcia Arias, Goedmakers, Green, Gröner, Happart, Harrison, Hoff, Hughes, Karellis ,
Linkohr, Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman, Oddy,
Pagoropoulos, Papoutsis , Pery, Peter, Peters, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Porrazzini , van Putten ,
Raftopoulos, Randzio-Plath, Read, R0nn, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Schmidbauer,
Schwartzenberg, Sierra Bardají, Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue, Topmann,
Tsimas, Van Hemeldonck, Vayssade, Vázquez Fouz, van Velzen, Verde i Aldeã, von der Vring ,
Wettig, White, Wilson, Wynn
RDE: Lane

V: Bettini, Boissière, van Dijk, Ernst de la Graete, Frémion, Langer, Lannoye, Raffin, Staes
(-)
ARC : Barrera í Costa

CG : Querbes
DR: Blot, Dillen, Martinez, Schodruch
LDR: von Alemann

PPE: Alber, Anastassopoulos, Beazley Peter, Beumer, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Casini,
Coppo Gavazzi , Deprez, Estgen, Fontaine, Fourçans, Friedrich, Funk, Giinther, Guidolin,
Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman, Hermans, Jackson Christopher M. ,
Lagakos, Langenhagen, Lenz, McCartin, Melchior, Mendez de Vigo, Newton Dunn, Oostlander,
Patterson, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio^ Poettering, Prag, Prout, Reymann, Saridakis,
Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark, Theato,

Thyssen, Turner, Valverde Lopez, von Wogau
RDE: Fitzgerald, Guermeur, Lataillade, Nianias, Pasty , Pompidou
(O)
CG : Barata Moura, Ribeiro

LDR: Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Cox, Lanve, Partsch, Verwaerde, von Wechmar
RDE : Ukeiwé

21 . B3-0262/94

Considerando e)
(+)

ARC : Canavarro, Ewing, Vandemeulebroucke
CG : Alavanos , Barata Moura

LDR: Bertens, Cayet, Larive
PPE: Alber, Anastassopoulos, Bourlanges, Estgen, Fontaine, Fourçans, Kellett-Bowman,
Lagakos, Patterson, Pesmazoglou, Pierros, Prag, Saridakis, Sarlis, Seligman, Stavrou,
Stewart-Clark, von Wogau
PSE: Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barton, Barzanti , Bowe, Buron, Cabezón
Alonso, de la Câmara Martinez, Caudron, Coimbra Martins, Collins, Colom i Naval, Cot, da

Cunha Oliveira, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Duhrkop Duhrkop, Ford, Garcia Arias,
Goedmakers, Gõrlach, Green, Grõner, Happart, Harrison, Hoff, Hughes, Karellis, Linkohr,
Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman, Oddy, Pagoropoulos,
Papoutsis, Peter, Peters, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Raftopoulos, Read, R0nn,
Roumeliotis, Sakellariou, Sanz Fernández, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají,
Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Tsimas, Vayssade, Vázquez
Fouz, van Velzen, Verde i Aldeã, von der Vring, Wettig, White, Wilson, Wynn
RDE: Fitzgerald, Guermeur, Lalor, Lataillade, Nianas, Pompidou, Ukeiwé
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-

ARC : Barrera í Costa, Simeoni

LDR: von Alemann, Calvo Ortega, Cox, Maher, Partsch, Verwaerde, von Wechmar, Wijsenbeek
PPE: Beazley Peter, Beumer, de Bremond d' Ars , Casini, Coppo Gavazzi, Florenz, Funk, Garcia
Amigo, Günther, Guidolin, Habsburg, Halier von Hallerstein, Hermans, Langenhagen, Lenz,
McCartin, Melchior, Oostlander, Pisoni Ferruccio, Poettering, Reymann, Schiedermeier,
Schleicher, Sonneveld, Theato, Thyssen, Valverde Lopez

V : Bettini , Boissière, Breyer, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Frémion, Langer,
Lannoye
(O)
DR: Dillen, Martinez
NI : Gonzalez Alvarez
PPE : Herman

PSE : Topmann
RDE: Pasty

22. B3-0262/94

Considerando f)
(+)

ARC : Canavarro, Ewing, Vandemeulebroucke
CG: Ephremidis, Piquet
LDR: von Alemann, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Cox, Larive, Maher, Partsch, Verwaerde,
Wijsenbeek
NI : Gonzalez Alvarez

PPE: Alber, Anastassopoulos, Beumer, Bourlanges , de Bremond d ' Ars , Casini , Coppo Gavazzi ,
Deprez, Estgen, Fontaine, Fourçans, Funk, Garcia Amigo, Günther, Guidolin, Haller von
Hallerstein, Herman, Hermans, Kellett-Bowman, Lagakos, Langenhagen, Lenz, McCartin,
Oostlander, Patterson, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Poettering, Prag, Reymann,
Saridakis, Sarlis, Schiedermeier, Seligman, Sisó Cruellas, Stavrou, Stewart-Clark, Theato,
Thyssen, Turner, Valverde Lopez, von Wogau
PSE: Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Barton, Barzanti, Bowe, Buron, Cabezón Alonso,
de la Câmara Martinez, Caudron, Coimbra Martins, Collins, Colom i Naval, Cot, da Cunha

Oliveira, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Ford, Garcia Arias,
Goedmakers, Gõrlach, Green, Grõner, Happart, Harrison, Hoff, Hughes, Karellis, Linkohr,
Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman, Oddy, Pagoropoulos,
Papoutsis, Pery, Peter, Peters, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Porrazzini, Raftopoulos, Read,
Roumeliotis, Sakellariou, Sanz Fernández, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají,
Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue, Topmann, Torres Couto, Tsimas, Vayssade,
Vázquez Fouz, van Velzen, Verde i Aldeã, von der Vring, Wettig, Wilson, Wynn
RDE: Fitzgerald, Guermeur, Lalor, Lataillade, Nianias, Pasty , Pompidou , Ukeiwé
-

CG: Querbes
PPE : Sonneveld

(O)
ARC : Barrera í Costa, Simeoni

DR: Dillen, Martinez, Schodruch
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V : Bettini, Boissiere, Breyer, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Frémion, Langer,
Lannoye, Raffin, Staes

23. B3-0262/94

Alteração 6
(+)

ARC : Barrera í Costa, Canavarro, Simeoni , Vandemeulebroucke

^DR: von Alemann, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Cox, Larive, Maher, Partsch, Verwaerde,
Wijsenbeek
PPE: Beazley Peter, Beumer, Casini , Deprez, Funk, Günther, Habsburg, Haller von Hallerstein,
Herman, Hermans, Kellett-Bowman, Langenhagen, Lenz, McCartin, Oostlander, Pisoni
Ferruccio, Poettering, Schiedermeier, Schleicher, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stewart-Clark,
Theato, Thyssen
PSE : Wettig

V : Bettini , Boissiere, Breyer, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Frémion, Langer,
Lannoye, Raffin, Staes
(-)

CG: Alavanos, Barata Moura, Dessylas, Ephremidis, Piquet, Querbes
PPE: Alber, Anastassopoulos, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Estgen, Fontaine, Fourçans,
Garcia Amigo, Hadjigeorgiou, Lagakos, Melchior, Pesmazoglou, Pierros, Saridakis, Sarlis,
Seligman, Stavrou, Valverde Lopez

PSE: Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barton, Barzanti , Bowe, Buron, Cabezón
Alonso, de la Câmara Martinez, Caudron, Coimbra Martins , Collins, Colom i Naval , Cot, da

Cunha Oliveira, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Ford, Garcia Arias,
Goedmakers, Gõrlach, Green, Grõner, Happart, Harrison, Hoff, Hughes, Karellis, Köhler Heinz
Fritz, Linkohr, Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman, Oddy,
Pagoropoulos, Papoutsis , Pery, Peter, Peters, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Porrazzini,
Raftopoulos, Read, R0nn, Roumeliotis, Sakellariou, Sanz Fernández, Schmidbauer, Sierra
Bardají, Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue, Topmann , Torres Couto, Tsimas,
Vayssade, Vázquez Fouz, van Velzen, Verde i Aldeã, von der Vring, White, Wilson, Wynn
RDE: Fitzgerald, Guermeur, Lalor, Lataillade, Nianias, Pompidou, Ukeiwé
(O)
DR: Martinez, Schodruch
PPE : Patterson

24. B3-0262/94

Alteração 7
(+)

ARC : Barrera í Costa, Canavarro, Ewing, Simeoni , Vandemeulebroucke

LDR: von Alemann, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Cox, Larive, Maher, Partsch, Verwaerde,
Wijsenbeek
NI: Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz

PPE: Beazley Peter, Beumer, Bourlanges, de Bremond d ' Ars, Casini , Deprez, Florenz, Funk,
Garcia Amigo, Günther, Guidolin, Habsburg , Haller von Hallerstein, Herman, Hermans,
Langenhagen, Lenz, McCartin, Oostlander, Pisoni Ferruccio, Poettering, Reymann,
Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sonneveld, Stewart-Clark, Theato, Thyssen

28 . 3 . 94

N° C 91 /265

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

28 . 3 . 94

Quinta-feira, 10 de Março de 1994

PSE: Fuchs, Schwartzenberg

V: Bettini, Boissiere, Breyer, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Frémion, Langer,
Lannoye, Raffin, Staes
-

CG : Alavanos, Barata Moura, Dessylas, Ephremidis, Piquet, Querbes
PPE : Alber, Anastassopoulos, Estgen, Fontaine, Fourçans, Hadjigeorgiou, Lagakos, Melchior,
Pesmazoglou, Pierros, Saridakis, Sarlis, Sisó Cruellas, Stavrou, Valverde Lopez, von Wogau
PSE: Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barton, Barzanti, Bowe, Buron, Cabezón
Alonso, de la Cámara Martínez, Caudron, Coimbra Martins, Collins, Colom i Naval, Cot, da

Cunha Oliveira, Diez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Ford, Garcia Arias,
Goedmakers, Gõrlach, Green, Grõner, Happart, Harrison, Hoff, Hughes, Karellis, Linkohr,
Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman, Oddy, Pagoropoulos,
Papoutsis, Pery, Peter, Peters, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Porrazzini , Raftopoulos, Read, R0nn,
Roumeliotis, Sakellariou, Samland, Santos, Sanz Fernández, Schmidbauer, Sierra Bardají,
Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue, Topmann, Torres Couto, Tsimas, Vayssade,
Vázquez Fouz, van Velzen, Verde i Aldeã, von der Vring, Wettig, White, Wilson, Wynn
RDE: Fitzgerald, Guermeur, Lalor, Lataillade, Nianias, Pompidou, Ukeiwé
(O)
DR: Martinez, Tauran
PPE : Kellett-Bowman, Patterson

RDE: Pasty

25. B3-0262/94

Alteração 8
(+)

ARC: Barrera i Costa, Blaney, Canavarro, Ewing, Simeoni , Vandemeulebroucke
LDR: von Alemann, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Cox, Lanve, Maher, Partsch, Verwaerde,
Wijsenbeek
PPE: Beazley Peter, Beumer, Casini , Deprez, Florenz, Funk, Garcia Amigo, Giinther, Guidolin,
Habsburg, Haller von Hallerstein, Herman, Hermans, Lenz, McCartin, Oostlander,
Pesmazoglou, Poettering, Reymann, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sonneveld,
Stewart-Clark, Theato, Thyssen

PSE: Frimat, Fuchs, Pery, Schwartzenberg
V : Bettini , Boissiere, Breyer, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Langer, Raffin, Staes
(-)

CG: Alavanos, Barata Moura, Dessylas, Ephremidis, Piquet, Ribeiro
PPE: Alber, Anastassopoulos, Estgen, Fontaine, Fourçans, Hadjigeorgiou, Lagakos, Melchior,
Pierros, Pisoni Ferruccio, Prag, Saridakis, Sarlis, Sisó Cruellas, Stavrou, Valverde López
PSE: Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barton, Barzanti , Bowe, Buron, Cabezón
Alonso, de la Câmara Martinez, Caudron, Coimbra Martins, Collins, Colom i Naval, Cot, da

Cunha Oliveira, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Ford, Garcia Arias,
Goedmakers, Gõrlach, Green, Grõner, Happart, Harrison, Hoff, Hughes, Karellis, Linkohr,
Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman, Oddy , Pagoropoulos,
Papoutsis, Peter, Peters, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Porrazzini, Raftopoulos, Read, R0nn,
Roumeliotis, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Schmidbauer, Sierra Bardají, Stamoulis,
Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue, Topmann, Torres Couto, Tsimas , Vayssade, Vázquez Fouz,
van Velzen, Verde i Aldeã, von der Vring, Wettig, White, Wilson, Wynn
RDE: Fitzgerald, Guermeur, Lalor, Lataillade, Nianias, Pasty, Pompidou, Ukeiwé
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(O)
DR: Martinez, Schodruch

PPE: Kellett-Bowman, Langenhagen, Patterson

26. B3-0262/94

Alteração 5
(+)

ARC : Barrera i Costa, Blaney, Canavarro, Ewing, Simeoni , Vandemeulebroucke
DR : Schodruch

LDR: von Alemann, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Cox, Lanve, Maher, Partsch, Verwaerde,
Wijsenbeek

PPE : Beazley Peter, Beumer, Bourlanges, de Bremond d Ars, Casini , Deprez, Florenz, Funk,
Günther, Guidolin, Habsburg, Haller von Hallerstein, Herman, Hermans, Kellett-Bowman,
Langenhagen, Lenz, McCartin, Oostlander, Poettering, Schiedermeier, Schleicher, Seligman,
Sonneveld, Stewart-Clark, Theato, Thyssen
PSE: Caudron, Frimat, Fuchs, Oddy , Pery, Schwartzenberg, Tongue, van Velzen
V : Bettini , Boissière, Breyer, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Frémion, Langer,
Lannoye, Raffin, Staes
(-)

CG : Alavanos, Barata Moura, Dessylas, Ephremidis, Piquet, Querbes, Ribeiro
PPE : Alber, Anastassopoulos, Estgen, Fontaine, Fourçans, García Amigo, Hadjigeorgiou,
Lagakos, Melchior, Pesmazoglou, Pierros, Prag, Reymann, Saridakis, Sarlis, Sisó Cruellas,
Stavrou, Valverde López
PSE: Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barton, Barzanti , Bowe, Buron, Cabezón
Alonso, de la Câmara Martinez, Coimbra Martins, Collins, Colom i Naval , Cot, da Cunha

Oliveira, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Ford, Garcia Arias,
Goedmakers, Green, Grõner, Happart, Harrison, Hoff, Hughes, Karellis, Linkohr, Maibaum,
Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman, Pagoropoulos, Papoutsis, Peter,
Peters, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Porrazzini , Raftopoulos, Randzio-Plath, Read, R0nn,
Roumeliotis, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Schmidbauer, Sierra Bardají, Stamoulis,
Stewart, Titley, Tomlinson, Topmann, Torres Couto, Tsimas, Vayssade, Vázquez Fouz, Verde i
Aldeã, Wettig, White, Wilson, Wynn
RDE: Fitzgerald, Guermeur, Lalor, Lataillade, Nianias, Pasty , Pompidou, Ukeiwé
(O)
DR : Dillen

NI : Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz

PPE: Patterson, Pisoni Ferruccio

27. B3- 0262/94

Alteração 10
(+)

ARC : Barrera í Costa, Blaney, Canavarro, Ewing, Simeoni , Vandemeulebroucke
DR: Schodruch
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LDR: von Alemann, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Cox, Larive, Maher, Partsch, Verwaerde,
Wijsenbeek

PPE: Beumer, Bourlanges , Casini , Florenz, Funk, Günther, Guidolin, Habsburg, Haller von
Hallerstein, Hermans, Langenhagen, Lenz, McCartin, Oostlander, Poettering, Schiedermeier,
Schleicher, Sonneveld, Stewart-Clark, Theato, Thyssen
PSE: Frimat, Fuchs, Pery, Schwartzenberg, von der Vring

V: Bettini , Boissière, Breyer, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Frémion, Langer,
Lannoye, Staes
(-)

CG: Alavanos, Barata Moura, Dessylas, Ephremidis, Piquet, Querbes, Ribeiro
PPE: Alber, Anastassopoulos, Estgen, Fontaine, Fourçans, Garcia Amigo, Hadjigeorgiou,
Lagakos, Melchior, Pesmazoglou, Pierros , Pisoni Ferruccio, Prag, Reymann, Saridakis, Sarlis ,
Seligman, Sisó Cruellas, Stavrou, Valverde López

PSE: Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barton, Barzanti , Bowe, Buron, Cabezón
Alonso, de la Câmara Martinez, Caudron, Coimbra Martins, Colom i Naval, Cot, da Cunha

Oliveira, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Duhrkop Dührkop, Ford, Garcia Arias,
Goedmakers, Green, Grõner, Happart, Harrison, Hoff, Hughes, Karellis, Linkohr, Maibaum,
Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman, Oddy, Pagoropoulos , Papoutsis,
Peter, Peters, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Porrazzini , Raftopoulos, Randzio-Plath, Read, Rønn,
Roumeliotis, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Schmidbauer, Sierra Bardají, Stamoulis,
Stewart, Titley, Tongue, Topmann, Torres Couto, Tsimas, Vayssade, Vazquez Fouz, van
Velzen, Verde i Aldeã, Wettig, White, Wilson, Wynn

RDE: Fitzgerald, Guermeur, Lalor, Lataillade, Nianias, Pasty, Pompidou, Ukeiwé
(O)
NI: Gonzalez Alvarez, Gutierrez Diaz
PPE : Kellett-Bowman , Patterson

28. B3-0262/94
m i

(+)

ARC : Blaney, Canavarro, Ewing, Simeoni, Vandemeulebroucke

CG: Alavanos, Barata Moura, Piquet, Ribeiro
LDR: von Alemann, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Cox, Maher, Partsch, Wijsenbeek

PPE: Alber, Anastassopoulos, Beazley Peter, Bourlanges, de Bremond d' Ars, Estgen, Fontaine,
Fourçans , Guidolin, Hadjigeorgiou, Herman, Hermans, Kellett-Bowman, Lagakos, Melchior,
Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Prag, Saridakis, Sarlis, Schleicher, Seligman, Sisó
Cruellas, Stavrou, Stewart-Clark, Turner, Valverde López

PSE: Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barton, Barzanti , Bowe, Buron, Cabezón
Alonso, de la Câmara Martinez, Caudron, Coimbra Martins, Colom i Naval , Cot, da Cunha

Oliveira, Díez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Ford, Goedmakers, Green, Grõner, Happart,
Harrison, Hoff, Hughes, Karellis, Linkohr, Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega,
Miranda de Lage, Newman, Oddy, Pagoropoulos, Papoutsis, Pery, Peter, Peters, Piecyk, Pollack,
Pons Grau, Porrazzini, Raftopoulos, Randzio-Plath, Read, R0nn, Roumeliotis , Sakellariou,
Samland, Sanz Fernández, Schmidbauer, Sierra Bardají, Stamoulis, Stewart, Titley, Tongue,
Topmann, Torres Couto, Tsimas, Vayssade, Vázquez Fouz, van Velzen, Verde i Aldeã, von der
Vring, Wettig, White, Wilson, Wynn
RDE: Fitzgerald, Guermeur, Lalor, Lataillade, Pasty, Pompidou, Ukeiwé
-

DR: Schodruch

PPE: Beumer, Deprez, Funk, Garcia Amigo, Günther, Habsburg, Haller von Hallerstein,
Langenhagen, Lenz, Poettering, Reymann, Schiedermeier, Theato, Thyssen
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V: Bettini, Boissière, Breyer, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Frémion, Langer,
Lannoye, Raffin, Staes
(O)
PPE : McCartin, Newton Dunn , Patterson , Sonneveld

PSE : Schwartzenberg
RDE : Nianias

29. B3-0262/94

Alteração 11
(+)

LDR: von Alemann, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Cox, Lanve, Maher, Partsch, Verwaerde,
Wijsenbeek

PPE: Beazley Peter, Beumer, Casini, Deprez, Florenz, Funk, Günther, Guidolin, Habsburg,
Hermans, Langenhagen, Lenz, McCartin, Oostlander, Poettering, Prout, Reymann,
Schiedermeier, Schleicher, Sonneveld, Stewart-Clark, Theato, Thyssen
PSE: Barton, Frimat, Fuchs, Goedmakers, Pery , Schwartzenberg
V: Bettini, Boissiere, van Dijk, Ernst de la Graete, Frémion, Langer, Lannoye, Raffin,
Staes
-

CG : Alavanos, Barata Moura, Dessylas, Ephremidis, Piquet, Querbes, Ribeiro

PPE: Alber, Anastassopoulos, Estgen, Fontaine, Fourçans, Hadjigeorgiou, Lagakos, Melchior,
Pesmazoglou, Pierros, Prag, Saridakis, Sarlis , Sisó Cruellas, Stavrou, Valverde Lopez
PSE: Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barzanti , Bowe, Buron, Cabezón Alonso, de
la Câmara Martinez, Caudron, Coimbra Martins, Colom i Naval, Cot, da Cunha Oliveira, Díez de
Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Duhrkop, Ford, Garcia Arias , Green, Grõner, Happart,

Harrison, Hoff, Hughes, Karellis, Linkohr, Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega,
Miranda de Lage, Newman, Oddy, Pagoropoulos, Papoutsis, Peter, Peters, Piecyk, Pollack, Pons
Grau, Porrazzini, Raftopoulos, Randzio-Plath, Read, Rønn, Roumeliotis, Sakellariou, Samland,
Sanz Fernández, Schmidbauer, Sierra Bardají, Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue,
Torres Couto, Tsimas, Vayssade, Vázquez Fouz, van Velzen, Verde i Aldeã, von der Vring,
White, Wilson, Wynn
RDE: Fitzgerald, Guermeur, Lalor, Lataillade, Nianias, Pasty, Pompidou, Ukeiwé
(O)

ARC : Barrera i Costa, Blaney, Canavarro, Ewing, Simeoni, Vandemeulebroucke
DR : Schodruch

NI : Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz

PPE: Bourlanges, Kellett-Bowman, Newton Dunn, Patterson, Pisoni Ferruccio, Tindemans
PSE: Topmann

30. B3-0262/94

Alteração 14
(+)
DR: Schodruch

LDR: von Alemann, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Cox, Larive, Maher, Partsch, Verwaerde,
Wijsenbeek
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NI : Gonzalez Alvarez , Gutiérrez Diaz

PPE: Beumer, Bourlanges, Casini , Deprez, Florenz, Funk, Garcia Amigo, Giinther, Guidolin,
Habsburg, Haller von Hallerstein, Herman, Hermans, Langenhagen, Lenz, McCartin,
Oostlander, Poettering, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sonneveld, Stewart-Clark,
Theato, Thyssen, von Wogau

PSE: Arbeloa Muru, Frimat, Fuchs , Goedmakers, Görlach, Happart, Pery, Schwartzenberg,
Topmann, Wettig, White

V: Bettini , Boissière, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Frémion, Langer, Lannoye,
Raffin, Staes
(-)

CG : Alavanos, Barata Moura, Dessylas, Ephremidis, Piquet, Querbes, Ribeiro

PPE: Alber, Anastassopoulos, Estgen, Fontaine, Fourçans, Hadjigeorgiou, Lagakos, Melchior,
Pesmazoglou, Pierros, Prag, Reymann, Saridakis, Sarlis, Sisó Cruellas, Stavrou, Valverde López
PSE: Apolinário, Avgerinos , Balfe, Barton, Bofill , Bowe, Buron, Cabezón Alonso, de la Cámara
Martínez, Caudron, Coimbra Martins, Colom i Naval, da Cunha Oliveira, Diez de Rivera Icaza,

Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Ford, Garcia Anas, Green, Grõner, Harrison, Hoff, Hughes,
Karellis, Linkohr, Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman,
Oddy, Pagoropoulos, Papoutsis, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Porrazzini , Raftopoulos,
Randzio-Plath, Read, R0nn, Roumeliotis, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Schmidbauer,

Sierra Bardají, Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Tsimas, Vazquez
Fouz, van Velzen, von der Vring, Wilson, Wynn

RDE: Fitzgerald, Lalor, Lataillade, Nianias, Pasty , Pompidou, Ukeiwé
(O

ARC : Barrera i Costa, Blaney , Canavarro, Ewing, Simeoni , Vandemeulebroucke
DR : Dillen

PPE: Kellett-Bowman, Newton Dunn, Patterson, Pisoni Ferruccio, Tindemans

31 . B3-0262/94

Alteração 18
(+)

ARC : Barrera i Costa, Blaney , Canavarro, Ewing, Simeoni , Vandemeulebroucke
LDR: von Alemann, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Cox, Lanve, Maher, Partsch, Verwaerde

PPE: Beumer, Bourlanges, de Bremond d' Ars , Casini, Coppo Gavazzi , Deprez, Funk, Garcia
Amigo, Günther, Guidolin, Habsburg, Haller von Hallerstein, Herman, Hermans, Langenhagen,
Lenz, McCartin, Oostlander, Poettering, Schiedermeier, Sonneveld, Stewart-Clark, Theato,
Thyssen, Valverde López, von Wogau
PSE : Duarte Cendán, Frimat, von der Vring
RDE : Guermeur

V: Bettini , Boissiere, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Frémion, Langer, Lannoye,
Raffin, Staes
(-

CG: Alavanos, Dessylas, Ephremidis, Querbes

PPE: Alber, Anastassopoulos, Beazley Peter, Estgen, Fontaine, Fourçans, Hadjigeorgiou,
Lagakos, Melchior, Pesmazoglou, Pierros , Pisoni Ferruccio, Prag, Reymann, Saridakis, Sarlis,
Seligman, Sisó Cruellas , Stavrou
PSE: Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barton, Bofill Abeilhe, Buron, Cabezón
Alonso, de la Câmara Martinez, Caudron, Coimbra Martins, Colom i Naval, da Cunha Oliveira,

Díez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Ford, Garcia Arias, Goedmakers, Gõrlach, Green,
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Grõner, Harrison, Hoff, Hughes, Karellis, Linkohr, Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega,
Miranda de Lage, Newman, Oddy, Pagoropoulos , Papoutsis, Peter, Peters, Piecyk, Pollack, Pons
Grau, Porrazzini, Raftopoulos, Randzio-Plath, Read, R0nn, Roumeliotis, Sakellariou, Samland,
Sanz Fernández, Schmidbauer, Sierra Bardají, Stamoulis , Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue,
Topmann, Torres Couto, Tsimas, Vayssade, Vázquez Fouz, van Velzen, Wettig, White, Wilson,
Wynn
RDE: Fitzgerald, Lalor, Lataillade, Nianias , Pompidou, Ukeiwé
(O)
DR : Dillen , Martinez, Schodruch

NI: Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz
PPE : Kellett-Bowman, Newton Dunn, Patterson, Tindemans

PSE: Pery

32. B3-0262/94

Alteração 17
(+)
CG : Alavanos
DR : Schodruch

LDR: von Alemann , Bertens , Cayet, Cox , Lanve, Maher, Partsch, Verwaerde
NI : Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz

PPE: Alber, Anastassopoulos, Beumer, Bourlanges, Casini , Coppo Gavazzi , Funk, Garcia
Amigo, Günther, Guidolin, Habsburg, Haller von Hallerstein, Herman, Hermans, Langenhagen,
McCartin, Oostlander, Pisoni Ferruccio, Poettering, Reymann, Schiedermeier, Seligman, Sisó
Cruellas, Sonneveld, Stewart-Clark, Theato, Valverde López, von Wogau

PSE : Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Bofill Abeilhe, Buron, Cabezón Alonso, de
la Câmara Martinez, Caudron, Coimbra Martins, Colom i Naval, Cot, da Cunha Oliveira, Díez de

Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Ford, Frimat, Fuchs, Garcia Arias,
Goedmakers, Gõrlach, Green, Grõner, Happart, Harrison, Hoff, Hughes , Karellis, Linkohr,
Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage , Newman, Oddy, Pagoropoulos,
Papoutsis, Pery , Peter, Peters, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Porrazzini , Raftopoulos,
Randzio-Plath, Read, Rønn, Roumeliotis, Sakellariou , Samland, Sanz Fernández, Schmidbauer,

Schwartzenberg, Sierra Bardají, Titley , Tongue, Topmann, Torres Couto, Tsimas, Vayssade,
Vázquez Fouz, van Velzen, von der Vring
RDE: Guermeur, Lataillade, Pompidou
V : Bettini , Boissière, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Frémion, Langer, Lannoye,
Raffin , Staes
-

CG: Barata Moura, Dessylas, Querbes, Ribeiro
PPE: Estgen, Fontaine, Lagakos, Melchior, Pesmazoglou, Pierros , Prag, Sarlis, Stavrou,
Thyssen
PSE : Stamoulis

RDE: Fitzgerald, Lalor, Nianias , Ukeiwé
(O)

ARC : Barrera i Costa, Blaney , Canavarro, Ewing, Simeoni , Vandemeulebroucke
DR : Dillen , Martinez

PPE: Fourçans, Kellett-Bowman, Newton Dunn, Patterson, Saridakis, Tindemans

28 . 3 . 94

28 . 3 . 94

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N° C 91 /271

Quinta-feira, 10 de Março de 1994
33. B3-0262/94

Conjunto
(+)

ARC: Barrera i Costa, Blaney, Canavarro, Ewing, Simeoni , Vandemeulebroucke
CG : Alavanos
LDR : Bertens

PPE: Alber, Anastassopoulos, Estgen, Fontaine, Fourçans, Garcia Amigo, Guidolin,
Hadjigeorgiou, Lagakos, Melchior, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Prag, Reymann,
Saridakis, Sarlis, Schiedermeier, Seligman, Stavrou, Valverde López

PSE: Apolinário, Arbeloa Mura, Avgerinos, Balfe, Barton, Bofill Abeilhe, Buron, Cabezón
Alonso, de la Cámara Martínez, Caudron, Coimbra Martins, Colom i Naval, Cot, da Cunha

Oliveira, Diez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Ford, Frimat, Fuchs, Garcia
Arias, Goedmakers, Gõrlach, Green, Grõner, Harrison, Hoff, Hughes, Karellis, Linkohr,
Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman, Oddy, Pagoropoulos,
Papoutsis, Peter, Peters, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Porrazzini, Raftopoulos , Randzio-Plath,
Read,

Rønn,

Roumeliotis,

Sakellariou,

Samland,

Sanz

Fernández,

Schmidbauer,

Schwartzenberg, Sierra Bardají, Stamoulis , Stewart, Titley , Tomlinson, Tongue, Topmann,
Torres Couto, Tsimas, Vayssade, Vazquez Fouz, van Velzen, von der Vring, Wettig, White,
Wilson, Wynn
RDE: Fitzgerald, Lalor, Lataillade, Nianias, Pompidou, Ukeiwé
(-)

CG : Dessylas
DR: Dillen, Martinez, Schodruch, Tauran

LDR: von Alemann, Calvo Ortega, Cayet, Cox, Lanve, Maher, Partsch, Verwaerde, Wijsenbeek
PPE: Beazley Peter, Beumer, Bourlanges, de Bremond d Ars, Coppo Gavazzi , Funk, Günther,
Habsburg, Haller von Hallerstein, Herman, Hermans, Langenhagen, Lenz, McCartin,
Oostlander, Poettering, Siso Cruellas, Sonneveld, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, von Wogau
V : van Dijk, Langer
(O)
NI: Gonzalez Alvarez, Gutierrez Diaz
PPE: Kellett-Bowman, Newton Dunn, Patterson, Prout, Tindemans

PSE: Pery

RDE: Guermeur, Pasty
V : Bettini, Boissière, Dinguirard, Ernst de la Graete, Frémion, Lannoye, Raffin, Staes

34. Relatório Lacaze A3-0058/94

Alteração 16
(+)

ARC : Barrera i Costa, Blaney , Canavarro, Ewing, Simeoni, Vandemeulebroucke
CG: Barata Moura, Dessylas, Ephremidis, Querbes, Ribeiro
NI : Gonzalez Alvarez , Gutiérrez Díaz

PPE: Prag,
PSE: Arbeloa Mura, Linkohr, von der Vring
V: Bettini, Boissiere, Dinguirard, Ernst de la Graete, Frémion, Langer, Lannoye, Raffin,
Staes
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DR: Dillen, Martinez, Schodruch, Tauran

LDR: von Alemann, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Larive, Maher, Partsch, Verwaerde

PPE : Alber, Anastassopoulos, Beazley Peter, Beumer, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Casini,
Coppo Gavazzi , Deprez, Fontaine, Fourçans, Funk, Garcia Amigo, Giinther, Guidolin,
Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman, Hermans , Kellett-Bowman, Klepsch,
Langenhagen, Lenz, McCartin, Melchior, Newton Dunn, Patterson, Pesmazoglou , Pierros ,
Pisoni Ferruccio, Poettering , Prout, Reymann, Saridakis, Schiedermeier, Seligman, Sisó
Cruellas, Sonneveld, Stavrou , Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde
López, von Wogau

PSE: Apolinário, Avgerinos, Balfe, Barton, Bofill Abeilhe, Buron, Cabezón Alonso, de la
Câmara Martinez, Caudron, Coimbra Martins, Colom i Naval, Cot, da Cunha Oliveira, Díez de

Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Ford, Frimat, Garcia Arias, Goedmakers,
Green, Grõner, Happart, Harrison, Hoff, Hughes, Karellis, Maibaum, Martin David W. , Medina
Ortega, Miranda de Lage, Newman, Oddy, Pagoropoulos, Papoutsis, Pery, Peter, Piecyk,
Pollack, Pons Grau, Porrazzini, Raftopoulos, Randzio-Plath, Read, R0nn, Sakellariou, Samland,
Sanz Fernández, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají, Stamoulis, Stewart, Titley,
Tomlinson, Tongue, Topmann, Torres Couto, Tsimas, Van Hemeldonck, Vayssade, Vázquez
Fouz, van Velzen, Wettig, White, Wilson, Wynn
RDE: Guermeur, Lataillade, Pasty, Pompidou, Ukeiwé

35. Relatório Lacaze A3-0058/94

Alteração 17

ARC : Barrera í Costa, Blaney , Canavarro, Ewing, Simeoni

CG: Barata Moura, Dessylas, Ephremidis, Querbes, Ribeiro
NI : Gonzalez Alvarez

PPE: Deprez, von Wogau
PSE: Bird, Ford, von der Vring, White
V : Bettini , Boissiere, Ernst de la Graete, Frémion, Langer, Lannoye, Raffin, Staes
-

DR: Dillen, Martinez, Schodruch, Tauran

LDR: von Alemann, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Lanve, Maher, Partsch, Verwaerde

PPE: Alber, Anastassopoulos, Beazley Peter, Beumer, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Casini ,
Coppo Gavazzi , Fontaine, Fourçans, Funk, Garcia Amigo, Giinther, Guidolin, Habsburg,
Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman, Hermans, Kellett-Bowman, Klepsch,
Langenhagen, Lenz, McCartin, Melchior, Newton Dunn, Patterson, Pesmazoglou, Pierros,
Pisoni Ferruccio, Poettering, Prout, Reymann, Schiedermeier, Seligman, Sisó Cruellas,
Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde López
PSE : Apolinário, Arbeloa Muru , Avgerinos, Balfe, Barton, Bofill Abeilhe, Buron, Cabezón
Alonso, de la Câmara Martinez, Caudron, Coimbra Martins, Colom i Naval, Cot, da Cunha

Oliveira, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Duhrkop, Frimat, Garcia Arias ,
Goedmakers, Green, Gröner, Happart, Harrison, Hoff, Hughes, Karellis, Linkohr, Maibaum,
Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman, Oddy, Pagoropoulos, Papoutsis,
Pery, Peter, Pollack, Pons Grau, Porrazzini , Raftopoulos, Randzio-Plath, Read, Rønn,
Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Schmidbauer, Sierra Bardají, Stamoulis, Stewart, Titley ,
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Tongue, Topmann, Torres Couto, Tsimas, Van Hemeldonck, Vayssade, Vazquez Fouz, van
Velzen, Wettig
RDE : Guermeur, Lataillade, Nianias, Pasty, Pompidou, Ukeiwé
(O)
NI: Gutiérrez Diaz

PSE: Wynn

36. Relatório Lacaze A3-0058/94

1

Alteração 19
(+)

ARC : Barrera i Costa, Blaney, Ewing , Simeoni

CG: Dessylas, Ephremidis
NI : Gonzalez Alvarez , Gutierrez Diaz

PSE: Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barton, Buron, Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez,
Caudron, Coimbra Martins, Colom i Naval , Cot, da Cunha Oliveira, Díez de Rivera Icaza, Duarte

Cendán, Dührkop Dührkop, Ford, Frimat, Garcia Arias, Goedmakers, Grõner, Happart,
Harrison, Hoff, Karellis , Linkohr, Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de
Lage, Newman, Oddy, Pagoropoulos, Papoutsis, Pery, Peter, Pollack, Pons Grau, Porrazzini,
Raftopoulos, Randzio-Plath, Read, Rønn, Sakellariou, Sanz Fernández, Schmidbauer,
Schwartzenberg, Sierra Bardají, Stamoulis, Stewart, Titley , Tongue, Tsimas , Van Hemeldonck,
Vayssade, Vázquez Fouz, van Velzen, Wettig
V : Bettini, Boissière, Dinguirard, Ernst de la Graete, Frémion, Langer, Lannoye, Staes
(-)
DR: Dillen, Martinez, Schodruch, Tauran

LDR: von Alemann, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Lanve, Maher, Partsch, Verwaerde

PPE: Alber, Beazley Peter, Beumer, Bourlanges, de Bremond d' Ars, Casini , Coppo Gavazzi ,
Deprez, Fontaine, Fourçans, Funk, Garcia Amigo, Giinther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou ,
Haller von Hallerstein, Herman, Hermans, Kellett-Bowman, Langenhagen, McCartin, Melchior,
Newton Dunn, Patterson, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Poettering, Prag, Reymann,
Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Theato, Thyssen,
Tindemans, Valverde Lopez
PSE : Apolinário, Bofill Abeilhe, Samland, Topmann, von der Vring

RDE: Guermeur, Lalor, Lataillade, Nianias, Pasty, Pompidou, Ukeiwé
(O)

PPE : Klepsch

37. Relatório Lacaze A3-0058/94

Alteração 13
(+)

ARC : Barrera í Costa, Blaney

LDR: von Alemann, Calvo Ortega, Cayet, Maher, Partsch, Verwaerde
NI : Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz

PPE: Alber, Beazley Peter, Beumer, de Bremond d ' Ars, Casini , Coppo Gavazzi, Deprez,
Fontaine, Fourçans, Funk, Garcia Amigo, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von
Hallerstein, Hermans, Kellett-Bowman, Langenhagen, Lenz, Melchior, Newton Dunn,
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Patterson, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Poettering, Prag, Schiedermeier, Schleicher,
Seligman, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde
Lopez
PSE: Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barton, Bird, Bofill Abeilhe, Buron,
Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Caudron, Coimbra Martins , Colom i Naval, Cot, da

Cunha Oliveira, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Frimat, Garcia Arias,
Goedmakers, Green, Grõner, Happart, Harrison, Hoff, Karellis, Linkohr, Maibaum, Martin
David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman, Oddy, Pery , Peter, Piecyk, Pollack, Pons
Grau, Porrazzini , Raftopoulos, Randzio-Plath, Read, R0nn, Sakellariou, Samland, Sanz
Fernández, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají, Stamoulis, Stewart, Titley,
Tomlinson, Tongue, Topmann, Tsimas, Van Hemeldonck, Vayssade, Vázquez Fouz, van
Velzen, von der Vring, Wettig, White, Wilson, Wynn
RDE: Lataillade, Pompidou
(-)
DR : Martinez
PPE : Herman

RDE: Lalor, Nianias, Pasty

V : Bettini , Boissière, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Frémion, Langer, Lannoye,
Raffin, Staes

(O)

ARC : Ewing
DR: Dillen, Schodruch, Tauran

38. Relatório Lacaze A3-0058/94

Alteração 22
(+)

ARC : Barrera í Costa, Blaney , Ewing, Simeoni
CG : Dessylas
PPE : Casini

PSE : Martin David W. , White , Wilson

V: Bettini, Boissiere, van Dijk, Ernst de la Graete, Frémion, Langer, Lannoye, Raffin, Staes
(-)
DR: Dillen , Schodruch

LDR: von Alemann, Calvo Ortega, Cayet, Lanve, Maher, Partsch, Verwaerde

PPE: Alber, Beazley Peter, Beumer, Bourlanges , de Bremond d ' Ars , Coppo Gavazzi , Fontaine,
Fourçans, Funk, Garcia Amigo, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Herman, Hermans,
Inglewood, Kellett-Bowman, Langenhagen, Lenz, McCartin, Melchior, Newton Dunn,
Patterson, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Poettering, Prag, Reymann, Schiedermeier,
Schleicher, Seligman, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner,
Valverde López
PSE: Avgerinos, Balfe, Barton, Bird, Bofill Abeilhe, Buron, Cabezón Alonso, de la Câmara
Martinez, Caudron, Coimbra Martins, Colom i Naval , Cot, da Cunha Oliveira, Díez de Rivera

Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Frimat, Garcia Arias, Goedmakers, Green, Grõner,
Happart, Harrison, Hoff, Karellis, Linkohr, Maibaum, Medina Ortega, Miranda de Lage,
Newman, Oddy , Pagoropoulos , Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Raftopoulos,
Randzio-Plath,

Read,

R0nn,

Sakellariou,

Samland,

Sanz

Fernández,

Schmidbauer,
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Schwartzenberg, Sierra Bardají, Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue, Topmann, Van
Hemeldonck, Vayssade, Vázquez Fouz, van Velzen, von der Vring, Wettig, Wynn
RDE: Lalor, Lataillade, Nianias, Pasty , Pompidou, Ukeiwé
(O)
NI: Gonzalez Alvarez , Gutierrez Diaz

39. Relatório Lacaze A3-0058/94

Conjunto
(+)

ARC : Ewing
LDR: von Alemann, Bertens, Cayet, Larive, Maher, Partsch, Verwaerde
NI: Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz

PPE: Alber, Arias Canete, Beazley Peter, Beumer, Bourlanges, de Bremond d'Ars, Casini,
Coppo Gavazzi, Deprez, Fontaine, Fourçans, Funk, Garcia Amigo, Guidolin, Habsburg,
Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman, Hermans, Kellett-Bowman, Langenhagen,
Lenz, McCartin, Melchior, Newton Dunn, Oostlander, Patterson, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni
Ferruccio, Poettering, Prag, Prout, Reymann, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sisó
Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde Lopez
PSE: Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barton, Bird, Bofill Abeilhe, Buron,
Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Caudron, Coimbra Martins, Colom i Naval, Cot, da

Cunha Oliveira, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Duhrkop Dührkop, Frimat, Garcia Arias,
Goedmakers, Green, Grõner, Happart, Harrison, Hoff, Karellis, Linkohr, Maibaum, Martin
David W. , Medina Ortega, Newman, Oddy , Pagoropoulos, Pery , Peter, Piecyk, Pollack, Pons
Grau, Porrazzini, Raftopoulos, Randzio-Plath, Read, R0nn, Sakellariou, Samland, Sanz
Fernández, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají, Stamoulis, Stewart, Titley ,
Tomlinson, Tongue, Topmann, Tsimas, Van Hemeldonck, Vayssade, Vázquez Fouz, van
Velzen, von der Vring, Wettig, White, Wynn
RDE: Guermeur, Lataillade, Pasty , Pompidou, Ukeiwé
(-)
ARC : Barrera i Costa, Simeoni

CG : Dessylas
PSE: Miranda de Lage
RDE: Lalor

V: Bettini , Boissière, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Frémion, Langer, Lannoye,
Raffin, Staes

(O)
DR: Blot, Dillen, Martinez, Tauran
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ACTA DA SESSÃO DE SEXTA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 1994
(94/C 91 /05 )

PARTE I

Desenrolar da sessão

PRESIDÊNCIA DO SR. KLEPSCH,
Presidente

(A sessão tem início às 9H00.)

1 . Aprovaçao da acta
Intervenções dos Deputados :
— Schiedermeier, que assinala que, durante as duas
primeiras votações do relatório Van Velzen (A3-0079/94
— Parte I, ponto 22), votou contra, mas que o seu nome
não consta da lista dos resultados (O Senhor Presidente

— Blaney , que se insurge contra o desenrolar da vota
ção: considera que as votações por partes que não foram
anunciadas contribuem para a confusão , e que as altera
ções orais são prejudiciais ao bom desenrolar das vota
ções ; solicita, por outro lado, que a ordem de apreciação
dos pontos tal como está prevista para hoje seja respeita
da;

— Gutierrez Diaz, sobre a intervenção do Deputado
Arbeloa Muru (Parte I, antes do ponto 14).
A acta da sessão anterior é aprovada.

2. Aplicação do Regimento

refere que será feita a necessária correcção);
— Hãnsch, que refere que interveio no decurso do
período de votação de quarta-feira, mas que não conse
gue localizar o texto da sua intervenção no relato integral
da sessão (O Senhor Presidente indica que esta questão
será verificada);

— Stewart, que se insurge contra a organização da
ordem dos trabalhos , nomeadamente contra o adiamento

de dia para dia de determinados pontos ; solicita que a
Mesa seja consultada sobre este assunto (O Senhor
Presidente responde que as alterações à ordem dos
trabalhos são fruto de decisões adoptadas pelo próprio
Parlamento, mas declara-se disposto a consultar a Mesa
sobre esta questão);

— Peter Beazley , que, após ter apoiado a intervenção
do Deputado Stewart, se insurge contra as modificações
na ordem da votação da véspera e o pouco tempo de que
dispuseram os Deputados, em virtude nomeadamente da
extensão das intervenções da Comissão (O Senhor Presi
dente recorda-lhe que os próprios Deputados ultrapassam
frequentemente o tempo de que dispõem; acrescenta que
as alterações à ordem das votações foram feitas na
sequência de uma proposta da Conferência dos Presiden
tes sobre a qual a Assembleia foi consultada e manifestou
a sua concordância);

— Dessylas, sobre a sua intervenção relativa ao ponto
IVA aplicável ao ouro (Parte I, ponto 25 );
— Vázquez Fouz, sobre a iluminação no hemiciclo;
— Landa Mendibe, sobre a sua intervenção no debate
sobre a pesca (Parte I, ponto 14);

A Comissão do Regimento, consultada sobre o assunto,
apreciou o incidente ocorrido durante a sessão de 10 de
Fevereiro de 1994 (Relatório Herman sobre a Constitui
ção da União Europeia — A3-0064/94 — Parte I, ponto 9
da acta daquela data) a propósito da aplicação dos artigos
1 142 e 1 152 do Regimento.

A Comissão do Regimento, considerando que a redacção
dos artigos em causa é clara, concluiu não ter cabimento,
nesta matéria, proceder-se a uma interpretação formal do
Regimento.
Considerou porém oportuno formular as seguintes obser
vações :

A ordem de votação das alterações é fixada pelo artigo
1152, que prevê, no seu n2 2, que, no caso de duas
alterações que mutuamente se excluem se aplicarem às
mesmas disposições, é conveniente submetê-las à vota
ção por ordem decrescente de afastamento relativamente
ao texto de base . Porém, o Presidente tem a faculdade de,

ao abrigo do n2 3 do artigo 1 152, derrogar aquela norma,
após ter-se assegurado de que não existe oposição por
parte de pelo menos 23 deputados .
Nesta matéria, como aliás noutras, o artigo 1 152 confere
ao Presidente de sessão um importante poder de aprecia
ção, sendo à luz destas disposições que deve aplicar-se o
artigo 1 1 42.
Com efeito, este prevê que a comissão competente emita
uma recomendação com base na qual se organizará a
votação. Tratando-se de uma mera recomendação, deve
concluir-se que ela não vincula ipso facto o Presidente

28 . 3 . 94

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N2 C 91 /277

Sexta-feira, 11 de Março de 1994

de sessão, que, assumindo plena responsabilidade pela
condução da votação, pode dela afastar-se no caso de a
considerar inapropriada ou, por maioria de razão, em
contradição com as normas e princípios que regem a
democracia parlamentar pluralista.
Uma tal recomendação, bem entendido, ainda menos
vincula a Assembleia, que se mantém soberana e à qual o
Presidente pode sempre submeter quaisquer pontos de
ordem antes de os pôr em prática, contanto que tais

pontos de ordem não sejam susceptíveis de conduzir à
alteração ou interpretação do Regimento, uma vez que só
nos termos dos artigos 1622 e 1632 isso pode ser efectua

elaborado em nome da Comissão da Política Regional , do
Ordenamento Territorial e das Relações com o Poder
Regional e Local , referente ao relatório anual da Comis
são sobre a execução da reforma dos Fundos Estruturais
em 1992 (COM(93)0530 — C3-0467/93 ) (A3-0084/94),

é dada por aprovada, nos termos do n- 5 do artigo 522 do
Regimento (Parte II, ponto 2).

do.

7. Medidas urgentes para salvar a floresta
europeia (artigo 522 do Regimento)

Aquando da troca de pontos de vista sobre este assunto, a
Comissão do Regimento entendeu ainda dever recordar

O Senhor Presidente comunica que, na falta de oposição
por escrito, a resolução incluída no relatório Partsch,

formalmente que o Presidente de sessão deve sempre

elaborado em nome da Comissão do Meio Ambiente, da
Saúde Pública e da Defesa do Consumidor, sobre medi

assegurar-se, antes da abertura de qualquer votação, de
que o objecto desta está perfeitamente delimitado e é do
conhecimento da Assembleia.

das urgentes para salvar a floresta europeia (A3-0115/
94), é dada por aprovada, nos termos do n2 5 do artigo 522
do Regimento (Parte II, ponto 3 ).

3. Consulta de comissoes

A Comissão do Regimento foi consultada para parecer
sobre a questão da investidura da Comissão (autorizada a
elaborar um relatório: INST, relator: Froment-Meurice).

4. Transmissão de textos de acordos pelo Con
selho

O Senhor Presidente comunica que recebeu do Conselho
cópia autenticada do seguinte documento:
— acordo sob a forma de troca de cartas que prorroga a
adaptação do acordo entre a Comunidade Europeia e a
Argentina sobre o comércio das carnes de carneiro,
borrego e caprino

8. Design (artigo 522 do Regimento)
O Senhor Presidente comunica que, na falta de oposição
por escrito, a resolução incluída no relatório Maibaum,
elaborado em nome da Comissão para a Cultura, a
Juventude, a Educação e os Meios de Comunicação
Social, sobre a importância cultural e económica do
design e uma ofensiva europeia no domínio do design
(A3-01 25/94), é dada por aprovada, nos termos do n2 5 do
artigo 522 do Regimento (Parte II, ponto 4).

9. Indemnização aos produtores de leite

*

(artigo 1432 do Regimento)
Segue-se na ordem do dia a votação de :

5. Métodos alternativos de ensaio laboratorial

(artigo 522 do Regimento)
O Senhor Presidente comunica que, na falta de oposição
por escrito, a resolução incluída no relatório Seligman
(A3-01 19/94), elaborado em nome da Comissão da

Energia, Investigação e Tecnologia, sobre o papel do
CEVMA, um centro europeu de validação e determina
ção de métodos alternativos à experimentação com ani
mais, é dada por aprovada, nos termos do n2 5 do artigo
522 do Regimento (Parte II, ponto 1 ).

— uma proposta da Comissão ao Conselho de um
regulamento que derroga ao Regulamento (CEE) n2
1637/91 no que se refere ao pagamento, aos produtores
de leite, de uma indemnização pela redução das quanti
dades de referência (COM(93)0675 — C3-0024/94)

que tinha sido enviada:
quanto à matéria de fundo: AGRI
para parecer: ORÇM

6. Execução da reforma dos Fundos Estrutu
rais em 1992 (artigo 522 do Regimento)

PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(94)()675 —

O Senhor Presidente comunica que, na falta de oposição
por escrito, a resolução incluída no relatório Mitolo,

O Parlamento aprova a proposta da Comissão (Parte II,
ponto 5 ).

C3-0024/94 :
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10. Seca em Portugal * (artigo 1432 do Regi
mento)
Segue-se na ordem do dia a votação de :
— uma proposta de regulamento do Conselho relativo a
medidas específicas a favor dos produtores afectados
pela seca de 1992/ 1993 em Portugal (COM(94)0031 —
C3-0096/94)

que tinha sido enviada:
quanto à matéria de fundo: AGRI
para parecer: ORÇM
PROPOSTA DE REGULAMENTO (COM(94)0031 —
C3-0096/94)

O Parlamento aprova a proposta da Comissão (Parte II,
ponto 6).

11 . Nutrição animal

* (votação)

Relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e
do Desenvolvimento Rural, sobre a proposta da
Comissão ao Conselho de um regulamento que
estabelece as condições e regras aplicáveis à aprova
ção de certos estabelecimentos no sector da nutrição
animal, e que altera as directivas 70/524/CEE e
74/63/CEE (COM(93)0587 — C3-0524/93) (A3
0129/94) (relator: Borgo) (sem debate).
PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(93)0587 —
C3-05 24/93 :

O Parlamento aprova a proposta da Comissão (Parte II,
ponto 7).

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:
O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 7).

13. Negociações com certos países terceiros no
que se refere ao transporte rodoviário (vo
tação)
Relatório da Comissão dos Transportes e do Turis
mo, sobre a recomendação de decisão do Conselho
relativa à abertura de negociações entre a Comunida
de e certos países terceiros no que se refere ao
transporte rodoviário de mercadorias e passageiros
(A3-0 100/94) (relator: Wijsenbeek) (sem debate).

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO
O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 9).

14. Direitos de Propriedade Intelectual e Nor
malização (votação)
Relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e dos

Direitos dos Cidadãos, sobre a comunicação da
Comissão sobre Direitos de Propriedade Intelectual e
Normalização (COM(92)0445 — C3-0034/93) (AS
Oll 3/94) (relatora: Oddy) (sem debate).

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO
O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 10).
*

*

*

Intervenção do Deputado Dessylas, que deseja saber
quando é que poderão ser feitas as declarações de voto
orais sobre a antiga República Jugoslava da Macedónia
(O Senhor Presidente responde que terá oportunidade de
intervir no final do período de votação).

15. Segurança marítima (votação)
Relatório Stewart — A3-0068/94

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

12. Despesas no domínio veterinário * (vota
ção)
Relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e
do Desenvolvimento Rural , sobre a proposta da
Comissão ao Conselho de uma decisão que altera a
Decisão 90/424/CEE relativa a determinadas despe

Alterações aprovadas: 2 por VE, 8, 7

Alterações rejeitadas: 3 por VE, 4, 5 , 1,6

As diferentes partes do texto foram sendo aprovadas
sucessivamente .

sas no domínio veterinário (COM(93)0470 — C3

0010/94) (A3-0 130/94) (relator: Borgo) (sem deba
te).

PROPOSTA DE DECISÃO COM(93)0470 — C3-0010/

Intervenção:

Do relator sobre as alterações 2 e 8 .

94 :

Declarações de voto:

O Parlamento aprova a proposta da Comissão (Parte II,
ponto 8).

— escritas: Deputados Ephremidis, em nome do Grupo
CG, Tauran, em nome do Grupo DR, Caudron, Nichol
son, Langer e Cushnahan

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:

Intervenção do Deputado Blaney , sobre o processo segui
do para as declarações de voto.

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 8).

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 11 ).
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16. Segurança rodoviária (votação)

N- 23 : aprovado por VN (PSE)

Relatório Visser — A3-0067/94

votantes :

104

a favor:
contra :

104
0

abstenções :

0

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

Declarações de voto:

As diferentes partes' do texto foram sendo aprovadas
— escritas: Deputados Nicholson e Ewing

sucessivamente .

Foram solicitadas votações nominais e por partes dos n°s

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 12).

16, 17 , 20 e 23 .

texto da proposta de resolução sem os n°s 16, 17 , 20 e 23 :
aprovado
N° 16: votação por partes e por VN (PPE)
12 parte : até «aspecto autónomo»: aprovada por VN
votantes :

93

a favor:
contra:

91
0

abstenções :

2

17. Politica pan-europeia de transportes (vota
ção)
Relatório Lüttge — A3-0066/94

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO
Alteração retirada: 1

Declarações de voto:
— escritas: Deputados Ephremidis, em nome do Grupo
CG, e Caudron

22 parte : resto: aprovada por VN
votantes :
a favor:
contra:

abstenções :

103

2

N° 17 : aprovado por VN (PPE)
votantes :

98

a favor:
contra:

60
38

abstenções :

0

N- 20: votação por partes e por VN (PSE, LDR)

12 parte : até «segurança rodoviária»: aprovada por VN
votantes :

115

a favor:

112
0
3

contra :

abstenções :

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 13 ).

55
46

18. Redes de transporte intracomunitário (vo
tação)
Relatório Sapena Granell — A3-00 17/94

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO
Declarações de voto:
— orais : Deputado Blaney (que retoma igualmente o
protesto que tinha feito aquando da sua anterior interven
ção relativa às declarações de voto)
— escritas: Deputados Tauran, em nome do Grupo DR,
Nicholson, e Arbeloa Muru

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 14).

22 parte : até «Estados Unidos»: aprovada por VN
votantes :
a favor:
contra:

abstenções :

99
54
43

2

19. Negociações com a Confederação Helvetica
nos domínios dos transportes rodoviários e
aéreos (votação)
Relatório van Dijk — A3-0 136/94

32 parte: até «veículos a motor»: aprovada por VN
votantes :

95

a favor:
contra:

93
1

abstenções :

1

a favor:
contra:

abstenções :

Alterações aprovadas: 7 por VE, 4 por VE, 8 , 9, 10, 5 por
VE

42 parte : resto: aprovada por VN
votantes :

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

102
99
2

1

Alterações rejeitadas: 6, 3 por VE, 1,11 por VE, 2

As diferentes partes do texto foram sendo aprovadas
sucessivamente .
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Intervenção:

Declarações de voto:

Do relator:

— escritas : Deputados Simeoni, em nome do Grupo
ARC, Ephremidis, em nome do Grupo CG, Caudron,
Nicholson, Geraghty e Barata Moura.

— antes da votação da alteração 8, para solicitar, com
base no artigo 1 1 22 do Regimento, a verificação da
existência de quórum. Menos de 22 Deputados
levantaram-se para apoiar este pedido. O pedido foi
portanto rejeitado.
— para assinalar um erro nas diferentes versões da
alteração 9, pelo que as constantes das versões
italiana e francesa fazem fé .

O Senhor Presidente assinala que o Deputado Anastasso
poulos tinha comunicado a existência de um erro na
versão francesa da alteração 5 .

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 18 a)),
b) A3 -0080/94

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO
Alterações aprovadas: 2 e 3 em bloco, 4 e 1

As diferentes partes do texto foram sendo aprovadas
sucessivamente .

Declarações de voto:

Declarações de voto:

— orais : Deputado Bettini , em nome do Grupo V

— escritas: Deputados Ephremidis e Nicholson

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 15 ).

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 18 b)).

20. Controlos fronteiriços efectuados por de
terminadas companhias de aviação (vota
ção)

23. Estatuto do pessoal de enfermagem (vota
ção)
Relatório Hermans e Lenz — A3-0 123/94

Relatório David W. Martin — A3-0081 /94

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO
Alteração aprovada: 1

As diferentes partes do texto foram sendo aprovadas
sucessivamente .

Alteração aprovada: 1

As diferentes partes do texto foram sendo aprovadas
sucessivamente .

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 19).

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 16).

21. Contribuição da CE para a conta «Segu
rança Nuclear» * (votação)
Relatório Adam — A3-01 27/94

PROPOSTA DE DECISÃO COM(93)05 1 5 — C3-0482/
93 :

Alterações aprovadas: 1 a 7 em bloco

O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada (Parte II, ponto 17).

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA

24. Monopólio da exportação e importação de
energia (votação)
PROPOSTA DE RESOLUÇÃO B3-0257/94:
O Senhor Presidente declara que recebeu um pedido do
Deputado Desama, presidente da Comissão da Energia,
Investigação c Tecnologia, e de mais 23 Deputados, que
visa adiar a votação desta proposta de resolução para um
próximo período de sessões .
Intervenções sobre este pedido: Deputados Goedmakers,
em nome da Comissão da Energia, e von Wogau .
O Parlamento aprova o pedido.

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 17).

25. Pesca * (votação)
Propostas de resolução B3-0254, 0259, 0266 e 0270/
94 e relatório Blaney — A3-0 103/94

22. Políticas estruturais (votação)
Relatórios Raggio — A3-0096/94 e Lo Giudice —
a)

A3-0080/94

a)

A3-0096/94

0270/94 :

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

Alteração aprovada: 1 por VE

As diferentes partes do texto foram sendo aprovadas
sucessivamente .

B3-0254, 0259, 0266 e 0270/94

PROPOSTAS DE RESOLUÇÃO B3-0254, 0259, 0266 e

— proposta de resolução comum apresentada pelos
Deputados :
Fontaine, em nome do Grupo PPE,
Isler Béguin, Dinguirard, Frémion, Boissière, Ver
beek, em nome do Grupo V ,
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Guermeur, em nome do Grupo RDE,
Simeoni, Blaney, Ewmg, Vandemeulebroucke, em
nome do Grupo ARC,
Querbes, Miranda da Silva, Ephremidis , em nome do
Grupo CG,
que visa substituir estas propostas de resolução por um
novo texto .

27. Comunicação da Presidência
O Senhor Presidente comunica, na sequência das várias
intervenções feitas sobre este assunto pelo Deputado
Tomlinson, que as actas do Colégio dos Questores serão,
salvo em circunstâncias particulares, distribuídas a todos
os Deputados .
Intervenção do Deputado Tomlinson, que solicita que se
esclareçam os termos «salvo em circunstâncias particula

Declarações de voto:

— escritas: Deputados Vazquez Fouz, Bourlanges e
Ewing
Por VN (ARC, RDE), o Parlamento aprova a resolução:
votantes :

90

a favor:
contra:

51
39

abstenções :

0

res ».

O Senhor Presidente precisa que, de facto, todas as actas
serão distribuídas aos deputados, mas que certos pontos
apreciados pelos Questores, tais como os casos sociais e
os assuntos privados, poderão ser objecto de um trata
mento confidencial .

Intervenção do Deputado Tomlinson .

(Partie II, ponto 20 a)).
b) A3-0 103/94 *

PRESIDÊNCIA DO SR. ESTGEN,

PROPOSTA DE DECISÃO COM(93)0546 — C3-0521 /

Vice-Presidente

93 :

Alterações aprovadas: 1 a 4 em bloco, 9 por VN, 6 a 8 em
bloco

28. Ordem do dia

Alteração rejeitada: 5 por VN

Resultados das votações nominais:
Alteração 5 (ARC):
votantes :

80

a favor:
contra:

19
61

abstenções :

0

Alteração 9 (ARC):

O Senhor Presidente declara ter recebido um pedido
apresentado pelo Grupo PSE que visa adiar a declaração
da Comissão sobre o concurso público de fornecimento
de autocarros da sociedade de transportes da região da
Valónia, inscrito em último lugar na ordem do dia, para
um próximo período de sessões.
Intervenção da Deputada Thyssen sobre este pedido.
O Parlamento aprova o pedido.

votantes :

83

a favor:
contra:

64
19

abstenções :

0

O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada (Parte II, ponto 20 b)).

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:
Intervenção do Deputado Blaney, relator.
O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 20 b)).

29. Controlo da execução do orçamento comu
nitário (votação)
Relatórios Tomlinson — A3 -03 20/93 e Theato —
A3-0074/94

a)

A3-0320/93

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO
Alterações aprovadas: 1 por VE, 2, 3

As diferentes partes do texto foram sendo aprovadas
sucessivamente .

26. Encerramento das contas do Parlamento

Europeu relativas ao exercício de 1993
(votação)
Relatório Pasty — A3-0 106/94

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 22 a)).
b) A3-0074/94

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 21 ).

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 22 b)).
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30. Controlo da política do BEI e do BERD
(votação)
Relatório Zavvos — A3-0 107/94

Intervenção do relator para solicitar, em nome do Grupo
V, nos termos do artigo 1 292 do Regimento, o novo envio
à comissão do seu relatório .

O Parlamento aprova o pedido.

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO
O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 23 ).

31. Acesso a mercados de países terceiros (vo
tação)
Relatório Pinton — A3 -0023/94

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO
Alteração rejeitada: 1

As diferentes partes do texto foram sendo aprovadas
sucessivamente .

Intervenções do relator e do Deputado Breyer, que dirige
uma pergunta à Comissão, à qual Sir Leon Brittan
responde.

34. Situação demografica e desenvolvimento
(debate e votação)
Intervenção do Deputado Pons Grau que, nos termos do
artigo 1 1 22 do Regimento, solicita a verificação da
existência de quórum (O Senhor Presidente recorda que
este pedido deverá ser apresentado no momento da
votação).

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 24).

O Deputado Nordmann apresenta o seu relatório, elabo
rado em nome da Comissão para o Desenvolvimento e a
Cooperação, sobre a situação demográfica e o desenvol

32. Sector do tomate (votação)

vimento (A3-0052/94).

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO B3-0300/94:

Intervenções dos Deputados Casini, em nome do Grupo
PPE, Raftopoulos , Habsburg e de Sir Leon Brittan,

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 25 ).

Membro da Comissão .

Intervenção do Deputado Pons Grau, para retirar o seu
pedido de verificação da existência de quórum.

33. Recursos genéticos na agricultura
bate e votação)

* (de

O Deputado Graefe zu Baringdorf apresenta o seu relató
rio, elaborado em nome da Comissão da Agricultura, das
Pescas e do Desenvolvimento Rural , sobre a proposta da
Comissão ao Conselho de regulamento (CEE) relativo à
conservação, caracterização e utilização dos recursos
genéticos na agricultura (COM(93)0337 — C3-03 17/93 )
(A3-0 104/94).

Intervenção do Deputado Blaney, que pretende saber
quando terá possibilidade de fazer a sua declaração de
voto sobre o relatório Lacaze, votado na quinta-feira.

O Senhor Presidente sugere-lhe que faça a sua declaração
de voto por escrito.

O Senhor Presidente dá por encerrado o debate.
VOTAÇAO

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO
Alterações aprovadas: 7 , 6, 3 por VN

Alterações rejeitadas: 8 , 12 por VE, 1 por VN, 2 por VE,
4 por VE, 5 por VN
Alterações retiradas: 9, 10, 11 , 13

As diferentes partes do texto foram sendo aprovadas
sucessivamente .

O Deputado Blaney solicita que fique igualmente regis
tado em acta que a possibilidade de apresentar a sua
declaração de voto oralmente tinha sido autorizada pelo
Presidente do Parlamento, mas aceita a sugestão do
Senhor Presidente .

Intervenção do Deputado McCartin sobre as alterações .
Intervenções dos Deputados Breyer, relator do parecer da
Comissão da Energia, Investigação e Tecnologia, Gör
lach, em nome do Grupo PSE, Sonneveld, em nome do
Grupo PPE, Garcia, em nome do Grupo LDR, Verbeek,
em nome do Grupo V, Lane, em nome do Grupo RDE,
Cunha Oliveira, Breyer e de Sir Leon Brittan, Membro da
Comissão .

O Senhor Presidente dá por encerrado o debate .

Resultados das votações nominais:
Alteração 1 (PPE):
votantes :

31

a favor:
contra:

14
15

abstenções :

2

Alteração 3 (PPE):
votantes :

31

a favor :

20

contra:

7

abstenções :

4
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PROPOSTA DE REGULAMENTO (COM(93)()478 —
C3-0009/94)

Alteração 5 (PPE):
votantes :

32

a favor:
contra:

15
15

abstenções :

O Parlamento aprova a proposta da Comissão (Parte II,
ponto 28).

2

Declarações de voto:

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA

— oral: Deputada Ernst de la Graete, em nome do
Grupo V

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 28).

— escrita: Deputado Cunha Oliveira

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 26).

35. Refugiados em África (debate e votação)
O Deputado Pons Grau apresenta o seu relatório, elabo
rado em nome da Comissão para o Desenvolvimento e a

Cooperação, sobre os refugiados em África (A3-0049/

94).

37. Exportação de pesticidas da Comunidade
para a Albânia (declaração com debate)
Sir Leon Brittan, Membro da Comissão, faz uma decla

ração sobre a exportação de pesticidas da Comunidade
para a Albânia no âmbito do programa PHARE.
Intervenções dos Deputados von Alemann, em nome do
Grupo LDR, Graefe zu Baringdorf, em nome do Grupo
V , e Vohrer.

Intervenções dos Deputados Raftopoulos, em nome do
Grupo PSE, Maher, em nome do Grupo LDR, e de Sir

*

Leon Brittan, Membro da Comissão.

*

O Senhor Presidente dá o debate por encerrado.

VOTAÇAO

*

O Senhor Presidente comunica que recebeu a proposta de
resolução a seguir indicada, apresentada nos termos do n°
2 do art. 37- do Regimento pelos Deputados :
— Hadjigeorgiou, Lambrias, Anastassopoulos, Sarlis,
Stavrou, Zavvos e Pierros, em nome do Grupo PPE, sobre
a exportação de pesticidas da Comunidade para a Albânia
no âmbito do programa PHARE (B3-03 14/94).

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO
Alteração aprovada: 1
As diferentes partes do texto foram sendo aprovadas
sucessivamente .

VOTAÇAO
O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 27 ).

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO B3-03 14/94
Alterações aprovadas: 1 e 2 em bloco, 5

36. Importação de carne de bovino
e votação)

* (debate

O Deputado Sonneveld apresenta o seu relatório, elabo

Alterações rejeitadas: 3 , 4

Declarações de voto:

rado em nome da Comissão dos Assuntos Económicos e

Monetários e da Política Industrial, sobre a proposta da
Comissão ao Conselho de um regulamento relativo à
abertura, para 1994 e a título autónomo, de um contingen
te excepcional de importação de carne de bovino de alta
qualidade, fresca, refrigerada ou congelada dos códigos
NC 0201 e 0202, bem como de produtos dos códigos NC

— oral: Deputado Raffin, em nome do Grupo V

0206 10 95 e 0206 29 91 (da Nomenclatura Combinada)
(COM(93)0478 — C3-0009/94) (A3-0 120/94).

38. Declarações inscritas no livro de registos
(art. 482 do Regimento)

Intervenções de Sir Leon Brittan, Membro da Comissão,
dos Deputados Lane, em nome do Grupo RDE, McCartin
e do relator.

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 29).

O Senhor Presidente comunica ao Parlamento, nos ter

mos do n° 3 do artigo 48^ do Regimento, o número de
assinaturas recolhidas pela seguinte declaração:

O Senhor Presidente dá o debate por encerrado.
N- do documento

VOTAÇÃO

1 /94

Autor
Collins

Assinaturas
12
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39. Transmissão das resoluções aprovadas no
decurso da presente sessão
O Senhor Presidente recorda que, nos termos do n2 2 do
artigo 1332 do Regimento, a acta da presente sessão será
submetida à apreciação do Parlamento no início da
próxima sessão.

40. Calendario das próximas sessões
O Senhor Presidente recorda que as próximas sessões do
Parlamento terão lugar em 23 e 24 de Março de 1994.

41. Interrupção da Sessão
O Senhor Presidente dá por interrompida a Sessão do
Parlamento Europeu .

Com a concordância do Parlamento, comunica que ira
transmitir de imediato aos respectivos destinatários as
resoluções que acabam de ser aprovadas .

(A sessão é suspensa às 1 1H55.)

Enrico VINCI,

Egon KLEPSCH,

Secretário-Geral

Presidente
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PARTE II

Textos aprovados pelo Parlamento Europeu

1. Métodos alternativos de ensaio laboratorial (artigo 522 do Regimento)
A3-01 19/94

Resolução sobre o papel do CEVMA, um centro europeu de validaçao e determinação de
métodos alternativos à experimentação com animais
O Parlamento Europeu ,

— Tendo em conta a proposta de resolução do Deputado Ford, sobre a instituição de um Centro
Europeu de Investigação, Desenvolvimento e Avaliação Científica de Métodos Alternativos
de Ensaio Laboratorial (B3-07 12/93),

— Tendo em conta a sua Resolução de 1 7 de Fevereiro de 1 989 sobre a diminuição da utilização
de animais para fins experimentais ('),
— Tendo em conta a Directiva 86/609/CEE relativa à aproximação das disposições legislativas,
regulamentares e administrativas dos Estados-membros respeitantes à protecção dos animais
utilizados para fins experimentais e outros fins científicos, nomeadamente os seus artigos 72
e 23° (2),

— Tendo em conta a Directiva 93/35/CEE que altera, pela sexta vez, a Directiva 76/768/CEE
relativa à aproximação das legislações dos Estados-membros respeitantes aos produtos
cosméticos, em especial o seu artigo 42, alínea i) (3),
— Tendo em conta o Quinto Programa de Acção em Matéria de Ambiente da Comissão, tal
como definido no seu relatório «Em direcção a um desenvolvimento sustentável»
(COM(92)CK)23 — Vol . II), em especial o Quadro n2 15 , alínea d) (4),
— Tendo em conta o artigo 452 do seu Regimento,
— Tendo delegado o poder de decisão na Comissão da Energia, Investigação e Tecnologia, nos
termos do artigo 522 do Regimento,

— Tendo em conta o relatório da Comissão da Energia, Investigação e Tecnologia (AS
Oll 9/94),

A. Considerando que o Parlamento, ao pronunciar-se em primeira leitura sobre o Quarto
Programa-quadro de Investigação, aditou ao número dos «objectivos específicos identifica
dos para a escolha das acções comunitárias de IDT», a substituição, «sempre que possível ,
das experiências e ensaios com animais por métodos in vitro e outros métodos de
substituição» (5),

1 . Regista com agrado o estabelecimento de um Centro Europeu de Validação de Métodos
Alternativos (CEVMA) como um passo essencial para que se diminua o número de animais
utilizados para fins experimentais e os seus sofrimentos e se substituam esses métodos por
métodos alternativos sem a utilização de animais, logo que possível ;

2 . Salienta que a validação de novos métodos de experimentação em substituição da
experimentação com animais implica um certo número de actividades de investigação para o
CEVMA ;

(')
(2)
(3)
(4)
(5)

JO n£ C
JO n£L
JO n£L
JO n2 C
Cf. acta

69 de 20.03.1989, p. 193
358 de 18.12.1986, p. 1
151 de 23.06.1993 , p. 32
138 de 17.05.1993 , p. 1
de 18.1 1.1993 (Parte II, ponto 6 a) — alteração n2 31 )
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3 . Salienta que o Quarto Programa-quadro de Investigação deve incluir entre os seus
objectivos, de acordo com a vontade manifestada pelo Parlamento, a substituição da experimen
tação com animais pelos métodos de substituição e que, neste contexto, o CEVMA desempe
nhará um papel fundamental ;
4. Reconhece que, para que o CEVMA tenha êxito, será necessário um financiamento
adequado e também o pleno apoio e cooperação das instituições comunitárias e dos Estados
-membros, em especial no que se refere à alteração da legislação e regulamentação, quer
comunitária, quer nacional ;

5 . Recorda, a este propósito, que o Parlamento alterou as observações do artigo B 6-421 do
Projecto de Orçamento para 1994, que financia, nomeadamente, as actividades do CEVMA,
precisamente para que sejam concedidos ao Centro os meios financeiros e os recursos humanos
que lhe permitam contribuir para a realização do objectivo estabelecido pela Comunidade de
reduzir para 50%, a breve prazo, a experimentação com animais ;
6. Convida a Comissão a executar as dotações destinadas ao artigo B6-421 , tomando na
devida consideração as observações que o acompanham, e a apresentar regularmente um
relatório ao Parlamento sobre os progressos que o CEVMA terá permitido alcançar tendo em
vista a realização do objectivo supracitado, nomeadamente mediante o fornecimento de
elementos que conduzam à elaboração de directivas comunitárias ;
7 . Solicita à Comissão que apresente propostas legislativas no domínio dos métodos de
experimentação, se os resultados dos trabalhos do CEVMA revelarem a oportunidade de tal
medida ;

8.

É de opinião de que o CEVMA deveria ser encarado como um complemento e não como um

substituto do trabalho efectuado neste domínio pelos Estados-membros, por empresas comer
ciais e por investigadores académicos ;

9. Reconhece que, para além dos problemas de desenvolvimento, avaliação e adopção de
novos métodos nos Estados-membros da CE, existe um outro desafio que consiste em assegurar a

sua aceitação por outros Estados não comunitários . É essencial, portanto, que a CE acompanhe o
seu empenho técnico com um empenho político capaz de assegurar o rápido desenvolvimento e
aceitação de métodos de ensaios alternativos ;
10. Considera que a primeira prioridade do CEVMA seria conseguir progressos nos ensaios
alternativos na área dos cosméticos, dado que na Directiva 93/35/CEE se estabelece a data-alvo
específica de 1.1.1998 . Caso não se consiga atingir este objectivo ou não se façam progressos
substanciais, será grande a preocupação do Parlamento Europeu, dos cidadãos da Comunidade e
de muitas organizações de protecção dos animais que exercem pressões para uma acção nesta
matéria. Qualquer fracasso na consecução desses progressos minará a confiança no compromis
so mais vasto da Comunidade de desenvolver e adoptar métodos alternativos de experimentação
que não incluam animais ;

11 . Considerando os progressos técnicos já conseguidos, o trabalho do CEVMA deveria
também estar estreitamente ligado ao objectivo de uma redução global de 50% nas experimen
tações com animais até ao ano 2000. Para este efeito, os esforços deste órgão deveriam incidir
prioritariamente nas áreas e métodos de experimentação que utilizam grande número de animais ,
em especial os que se revestem de certa crueldade ou que têm como termo do processo de
experimentação a morte desses animais ;
12 . Embora reconhecendo a importância de dotar o CEVMA de uma vasta gama de
equipamentos, é de opinião que o Centro será muito mais efectivo se promover e coordenar o
desenvolvimento e o trabalho de validação de terceiros e, através de um trabalho que tenha como
base o estabelecimento de bases de dados e de definições de validação, facilitará um mais rápido
progresso no futuro;
13 . Nota que a maioria dos dados respeitantes, quer a experimentações com animais, quer a
métodos alternativos está na posse de empresas comerciais e que , actualmente, muitos desses
dados não são publicados ou acessíveis . A plena cooperação da indústria, quer no acesso aos
dados, quer na participação e validação de outros estudos, será essencial para que se consiga
avançar rapidamente e evitar a duplicação de processos ;
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14. Reconhece o potencial existente para melhorar o bem-estar animal se se der atenção a
outros aspectos da aplicação da Directiva 86/609, mas constituiria uma preocupação o facto de o
mandato do CEVMA ser alargado por forma a incluir esses aspectos, especialmente se não forem
disponibilizados recursos adicionais substanciais ;
15 . Nota com preocupação que as instalações do CEVMA não estarão inteiramente concluí
das e operacionais até ao Verão de 1994 e que a maioria do seu pequeno grupo inicial de pessoal

não foi ainda designada. É de opinião que a aprovação do Orçamento para 1994, com as

alterações introduzidas pelo Parlamento, deveria permitir não só colmatar esta lacuna mas
também dar a necessária consistência a esta equipa, por forma a que o Centro possa dar uma
contribuição efectiva;

16 . Solicita a adopção de uma abordagem justa e equitativa aquando da avaliação da validade
dos novos métodos. Em especial, solicita que esses métodos sejam aceites com base em níveis de
eficácia de demonstração pelo menos comparáveis com os dos métodos existentes, não devendo
a respectiva aceitação ser condicionada ao estabelecimento de normas mais rigorosas ou de uma
correlação exacta;
17 . Solicita à Comissão que reveja urgentemente os recursos actuais atribuídos ao CEVMA,
em conformidade com as decisões da autoridade orçamental relativas ao artigo B6-421
constantes do Orçamento para 1994, e que apresente propostas no sentido de aumentar a sua
capacidade, tendo em conta as prioridades recomendadas no presente relatório e as decisões
acima citadas . Essas propostas deveriam produzir efeitos o mais tardar em 1 de Janeiro de 1 995 ;
18 . Solicita aos Estados-membros e à Comissão que continuem a assumir um papel cimeiro no
desenvolvimento, na validação e na aplicação de métodos de ensaio alternativos , devendo a sua
atitude, sempre que necessário, pautar-se pela prontidão em dar o exemplo em relação às nações
que se mostram menos dispostas a aceitar os métodos de ensaio alternativos ;
19.

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

2. Execução da reforma dos Fundos Estruturais em 1992 (artigo 52- do
Regimento)
A3-0084/94

Resolução sobre o Relatorio anual da Comissão sobre a execução da reforma dos Fundos
Estruturais em 1992

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta o Relatório anual da Comissão sobre a execução da reforma dos Fundos
Estruturais em 1992 (COM(93)0530 — C3-0467/93 ),
— Tendo em conta o Relatório do Tribunal de Contas relativo ao exercício de 1992 ('),

— Tendo em conta a sua Resolução de 16 de Dezembro de 1993 sobre as conclusões da missão
de inquérito da Comissão do Controlo Orçamental em Itália, sobre a gestão e o controlo no
domínio dos Fundos estruturais (2),

— Tendo delegado, em aplicação do artigo 522 do seu Regimento, o poder de decisão na
Comissão da Política Regional , do Ordenamento Territorial e das Relações com o Poder
Regional e Local ,
— Tendo em conta o relatório da Comissão da Política Regional , do Ordenamento Territorial e
das Relações com o Poder Regional e Local , assim como os pareceres da Comissão dos
Orçamentos e da Comissão dos Assuntos Sociais, do Emprego e do Ambiente de Trabalho
(A3-0084/93),
(')
(2)

JOn£ C 309 de 16.11.1993
Cf. acta dessa data (Parte II, ponto 8 )
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A. Considerando que o exame do relatório coincide com a preparação da próxima série de
Quadros Comunitários de Apoio (QCA) para o período de 1994-1999 ;
B. Considerando que as dificuldades enunciadas nos relatórios anuais, e principalmente no
último, relativo a 1992 , deverão ser tomadas em conta na elaboração dos QCA, a fim de
evitar no futuro a repetição dos mesmos problemas,
Introdução

1 . Regista com agrado o facto de a Comissão ter feito um esforço para responder às
solicitações do Parlamento Europeu no sentido de que o relatório apresentasse mais informações
sobre os aspectos qualitativos das despesas estruturais, designadamente no que diz respeito :
— à aplicação dos princípios da reforma,
— à avaliação das intervenções comunitárias,
— ao papel dos parceiros sociais e
— aos aspectos ambientais ;
2 . Verifica com igual satisfação qiíe foram introduzidos vários elementos concretos no
relatório, o que permitiu dar ao leitor uma visão mais vasta do efeito real das acções realizadas a
título dos Fundos Estruturais ;

Aspectos financeiros
3 . Toma nota das informações financeiras incluídas no relatório da Comissão sobre o
funcionamento dos Fundos estruturais durante o ano de 1992 ; verifica que, neste ano, as
autorizações para os três Fundos Estruturais ascenderam a 16.924,6 milhões de ecus, aos quais se
acrescentam 1 .046 milhões de ecus para os novos Lãnder alemães, e que os valores correspon
dentes em matéria de pagamentos eram de 15.816 milhões de ecus e de 1.237 milhões de ecus,
respectivamente ; salienta que, em 31 de Dezembro de 1992, as ajudas concedidas eram, em
autorizações, de 47.167 milhões de ecus (a preços de 1989);

4. Verifica com agrado que, terminado o quarto ano de aplicação dos novos Fundos
Estruturais, a taxa de execução dos fundos do objectivo n£ 1 foi , durante o período de 1989-1992 ,
de cerca de 80% , mas lamenta que o valor correspondente à Itália, de 65% , seja nitidamente
inferior à média ;

5 . Salienta que é principalmente nas regiões abrangidas pelo objectivo n£ 1 que, em Itália, se
coloca o problema da absorção de dotações ; verifica que estas dificuldades provêm essencial
mente das relações entre as regiões e o Estado e, por vezes, entre as próprias regiões e da ausência
de transparência e de participação dos agentes sociais nas diferentes fases de elaboração,
realização e acompanhamento dos QCA; considera que os problemas que se levantaram
deveriam ser estudados a fim de evitar a sua repetição no próximo período de execução dos
Fundos ;

Duplicação dos Fundos

6. Verifica com satisfação que, segundo os valores apresentados no relatório (Capítulo II,
Quadros 6 e 7), a duplicação das dotações para autorizações atribuídas às regiões do objectivo n2
1 entre 1987 e 1992 foi conseguida e que a execução das dotações dos Fundos Estruturais no seu
conjunto avançou, no fim de 1992, ao ritmo necessário para assegurar a duplicação dos três
Fundos entre 1987 e 1993 ; toma nota, porém, das críticas formuladas pelo Tribunal de Contas
quanto à subdivisão das Iniciativas Comunitárias por objectivos e insiste em que a Comissão
responda a esta questão;
Objectivo n°- 2

7 . Verifica que foi em 1992 que se lançou a segunda fase dos programas do objectivo n2 2 e
que, nesse mesmo ano, foi aprovado um total de 87 programas repartidos entre os programas
FEDER de mono-financiamento, 15 programas FSE de mono-financiamento e 52 programas de
pluri-financiamento FEDER/FSE;
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Iniciativas Comunitárias

8. Recorda que foi em 1 992 que a Comissão lançou a Iniciativa Comunitana RETEX; verifica
que o relatório indica um certo número de dificuldades que se levantaram no quadro de
determinadas iniciativas, mas verifica que, no seu conjunto, o balanço destas últimas continua a
ser positivo;
Aspectos sociais

9 . Apoia a procura de uma maior flexibilidade na aplicação dos critérios previstos pelo
regulamento sobre o FSE, mas salienta a necessidade de se assegurar uma leitura transparente e
uniforme dos mesmos ; solicita, por conseguinte, aos Estados-membros que forneçam à
Comissão informações exaustivas sobre a matéria;
10. Salienta o facto de se contar entre os desempregados de longa duração um grande número
de trabalhadores não qualificados com escassas possibilidades de reinserção profissional ;
partilha, consequentemente , a vontade expressa pela Comissão de concentrar esforços nesta
categoria;
1 1 . Exprime, contudo, a sua apreensão pelas dúvidas manifestadas tanto pela Comissão como
pelo Tribunal de Contas relativamente ao verdadeiro impacto das acções estruturais a favor dos
desempregados de longa duração;

12.

É claramente favorável à realização de uma abordagem global e individualizada da

formação, compreendendo uma formação de base, o aconselhamento profissional voluntário,
uma formação especializada que proporcione qualificações reconhecidas em todos os Estados
-membros, a aprendizagem nas empresas e ajudas à procura de uma saída profissional ;
13 . Considera que as ajudas ao emprego poderão alcançar um maior sucesso se forem
coordenadas com as acções de apoio à investigação, à produção e à formação profissional no
âmbito de uma abordagem plurifundos ;

14. Salienta a tendência que se verifica, quer a nível das negociações sobre os QCA quer do
debate sobre as futuras iniciativas comunitárias , para transformar as acções específicas a favor de
categorias particularmente expostas em componentes de políticas mais gerais ; tendo em conta a
difícil conjuntura económica, entende que deverão ser criadas garantias específicas a favor desta
categoria, nomeadamente a introdução de quotas de dotações reservadas ;

15 . Verifica, nomeadamente, a existência de uma elevada taxa de emprego entre aqueles que
adquirem uma formação profissional vocacionada para deficientes e financiada através de
fundos comunitários ;

16. Realça o papel fulcral desempenhado pela educação, na medida em que a mesma
proporciona a todos os jovens a possibilidade de se realizarem plenamente na sua vida
profissional, entendendo igualmente que cumpre intensificar os esforços no sentido de melhorar
as capacidades de leitura, escrita e aritmética dos jovens que deixam a escola cedo;
17 . Reitera a importância de uma avaliação também qualitativa das acções de formação
co-financiadas pelo FSE e convida a Comissão a elaborar indicadores mais precisos nesse
sentido;

18 . Solicita que os parceiros económicos e sociais, enquanto protagonistas directos no
mercado de trabalho, participem activamente nas várias fases da acção estrutural, designada
mente na programação e na avaliação da mesma;
Acções de controlo

19 . Salienta a importância das acções de controlo in loco realizadas pela Comissão, e
considera que estas deverão ser efectuadas, tanto quanto possível, em colaboração com as outras
instâncias de controlo a fim de as tornar mais rigorosas ; nota que, em 1992 , a Comissão realizou
19 visitas relativamente ao FEDER, 43 visitas relativamente ao FSE e 15 visitas relativamente ao

FEOGA, às quais se acrescentam as 91 acções de controlo in loco efectuadas pelo auditor
financeiro ; insiste na necessidade de uma plena cooperação dos Estados-membros na realização
destas acções de controlo ;
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20. Exprime a sua preocupação pelo facto de as acções de controlo terem posto em evidência
que as regras comunitárias em matéria de adjudicação pública nem sempre foram respeitadas
pelos Estados-membros, tanto por razões ditas de urgência como porque os projectos são
artificialmente subdivididos a fim de não ultrapassarem o limite a partir do qual a sua publicidade
é exigida; considera que a Comissão deverá fazer com que este princípio importante da
legislação comunitária seja aplicado de forma transparente ;
Verificação do princípio da adicionalidade
21 . Toma nota dos esforços envidados pela Comissão no sentido de assegurar a aplicação do
princípio da adicionalidade ; lamenta vivamente que certos Estados-membros não tenham muito
provavelmente cooperado com a Comissão, na medida necessária para assegurar essa verifica
ção; constata também com uma certa preocupação que, segundo o relatório, «a verificação da
adicionalidade se inscreve no domínio da parceria e tem como base as informações fornecidas
pelo Estado-membro em causa, cuja exactidão os serviços da Comissão não têm a possibilidade
de verificar»; insiste em que se dê um lugar importante à verificação da adicionalidade aquando
da realização de acções de controlo in loco \
Assistência técnica

22 . Verifica que, segundo o relatório indica, registou-se em 1 992 uma tendência para recorrer
mais frequentemente aos meios que os QCA reservam para a assistência técnica, tanto em
relação ao objectivo n- 1 como ao objectivo n2 2 ; recorda que o Parlamento Europeu insistiu
sempre na importância da assistência técnica como meio para ultrapassar certos problemas
encontrados aquando da execução dos Fundos ;
Papel dos instrumentos de concessão de empréstimos e sua ligação com as subvenções
23 . Salienta que, em 1992 , o volume de empréstimos concedidos pelo Banco Europeu de
Investimento (BEI) a favor do desenvolvimento regional totalizou 1 1 . 793 milhões de ecus, o que
representa um aumento de 25% relativamente a 1991 , tendo sido canalizados 6.400 milhões de
ecus para as regiões do objectivo n£ 1 ;
24. Reitera os seus pedidos de que se instaure uma associação mais estreita do BEI à
elaboração e execução dos financiamentos para fins estruturais ; considera que essa colaboração
deverá ser a mais intensa possível aquando da elaboração dos novos QCA ;
A avaliação das intervenções

25 . Toma nota dos esforços da Comissão no sentido de quantificar o efeito das intervenções
comunitárias, mas constata que os indicadores que medem o crescimento económico são
insuficientes ; recorda o pedido formulado à Comissão para que preveja indicadores que tomem
em consideração os diferentes aspectos do desenvolvimento, os quais serão igualmente
aplicados à avaliação a posteriori;
26. Espera que a duplicação dos Fundos, assim como a maior eficácia na sua aplicação
durante o próximo período, venham a fazer aumentar a contribuição da Comunidade para a taxa
de crescimento e que seja dada prioridade à integração dos critérios de desenvolvimento
duradouro na escolha dos projectos e na atribuição dos financiamentos ;
*
*

27 .

*

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e a Comissão.
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3. Medidas urgentes para salvar a floresta europeia (artigo 522 do Regimento)
A3-0115/94

Resolução sobre medidas urgentes para salvar a floresta europeia

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta de resolução apresentada pelo Deputado Gõrlach sobre a revisão
das legislações europeias em matéria de sementes (B3-0300/93 ),

— Tendo em conta o artigo 452 do seu Regimento,
— Tendo delegado o poder de decisão na sua Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e
da Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 522 do Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde Pública e da Defesa
do Consumidor (A3-01 15/94),

A. Considerando que a silvicultura desempenha na Europa um papel essencial numa perspec
tiva económica, ecológica e sociológica e que a manutenção da diversidade e beleza naturais
das florestas da Europa, originariamente um continente de florestas, assume particular
importância;
B. Considerando os diversos efeitos benéficos da floresta na sua forma natural para o bem-estar
geral em termos de protecção contra a erosão do solo, estabilização do equilíbrio hídrico e
dos microclimas, pureza do ar, como habitat de numerosas espécies da fauna e da flora e
como espaço de lazer dos seres humanos ;
C. Considerando que as funções ecológicas da floresta são reconhecidas mas, na prática,
continuam a estar subordinadas às funções económicas, embora em muitos domínios a
função protectora da floresta assuma um valor muito superior ao do seu rendimento
económico ;

D. Preocupado com o aumento da morte da floresta e dos desmatamentos para fins agrícolas
e/ou urbanísticos, estes últimos sobretudo nos países mediterrânicos ;

E. Considerando que as rápidas alterações do clima põem em sério risco as florestas, já que as
árvores, que se caracterizam por uma vida prolongada, não conseguem desenvolver
estratégias de adaptação num período curto;

F. Considerando que a silvicultura se caracteriza por longos ciclos de produção e uma reduzida
maneabilidade técnica, devendo os objectivos económicos, por essa razão, serem determi
nados pelas características naturais ;
G. Considerando que actualmente 50% da madeira necessária na Comunidade tem que ser
importada e que tem que se admitir que, no futuro, a procura de madeira como fonte
energética e material de construção continuará a aumentar,
1 . Defende uma política florestal que vise uma relação de equilíbrio entre, por um lado, a
exploração económica da floresta e, por outro, a utilização da sua função ecológica, da
manutenção da fauna e da flora, da protecção dos solos, da estabilização do equilíbrio hídrico,
etc .;

2. Exorta os Estados-membros a reformularem as suas legislações florestais de modo que a
diversidade biológica e genética da floresta seja garantida, já que

a) apenas a floresta próxima da sua expressão natural , com um grau elevado de diversidade
genética, pode fazer face à ameaça constituída pelas alterações rápidas do clima e
b) a exploração da floresta natural tem vantagens económicas, pois implica uma redução dos
riscos e dos custos de mão-de-obra e um aumento do preço dos produtos ;
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3 . Exorta os Estados-membros a transporem de imediato as directivas comunitárias existentes
sobre a redução das emissões de poluentes atmosféricos, de modo a combater a crescente
destruição da vegetação;

4. Apela aos responsáveis pela exploração de unidades industriais de pecuária, particularmen
te das que se situam na proximidade de florestas, para que reduzam as emissões de amónio
(NH4+), já que estes poluentes alteram de tal modo as condições do solo que prejudicam as
árvores ;

5 . Recorda que a silvicultura pode contribuir consideravelmente para a redução da crescente
poluição pelo CO2, que contribui para o efeito de estufa, pois as árvores absorvem o CO2 da
atmosfera e a madeira resultante pode ser utilizada como matéria-prima ou fonte energética
renovável ;

6. Apoia as associações de protecção da natureza quando estas reclamam a manutenção das
espécies cinegéticas nas florestas a um nível que garanta, sem o recurso a vedações, a renovação
natural da floresta, particularmente das florestas das regiões montanhosas , que desempenham
uma função protectora, pois as espécies selvagens, ao alimentarem-se, comprometem a
renovação dessas florestas ;
7 . Recorda o princípio fundamental da silvicultura, segundo o qual não deve ser colhido um
volume de madeira superior à capacidade de regeneração;

8 . Exorta as regiões da União Europeia a criarem reservas de protecção da natureza que, tanto
quanto possível , incluam todo o espectro das espécies florestais europeias ;
9 . Insta a que, na florestação de terras retiradas da produção agrícola no quadro da PAC, sejam
mantidos os princípios e os objectivos da exploração da floresta natural , e que a atribuição de
verbas de incentivo seja associada com a obrigação de manter as florestas existentes e os
biótopos que valha a pena proteger, de modo a restringir a plantação de monoculturas de
crescimento rápido para produção de madeira às regiões em que essa forma de exploração seja
ecologicamente sustentável, isto é, não se revista de consequências negativas para as regiões
vizinhas ;

10.

Exorta o sector silvícola a reconverter as instáveis florestas de coníferas , de reduzida

diversidade genética e fortemente ameaçadas pelos prejuízos causados pelas rajadas de vento,
pela podridão vermelha, pela acumulação de neve e pelos ataques de caruncho, em florestas
mistas de elevada diversidade genética e, em consequência, elevada produtividade sustentável ;
1 1 . Defende a gestão específica dos incêndios florestais e a reflorestação de áreas abrangidas
pelos incêndios com espécies locais, já que estas estão geneticamente adaptadas às condições
dessas regiões ;
12 . Salienta a necessidade de plantar espécies pioneiras adequadas nas regiões com níveis de
degradação que tornem impossível a reflorestação;

13 . Recomenda que seja concedido o apoio a acções de plantação realizadas por grupos
ecologistas independentes nessas regiões ;
14 . Exorta as autoridades responsáveis pela aprovação dos povoamentos para a obtenção de
propágulos a terem em conta a adequação do local e a resistência a doenças dos propágulos, bem
como a conservação da diversidade genética, pois a aplicação da actual legislação sobre
sementes implica uma forte redução das potencialidades genéticas, dado que apenas são
aprovadas algumas regiões florestais para a sua obtenção;

15 . Insta os Governos dos Estados-membros a penalizarem mais duramente as infracções à
legislação florestal , já que a legislação desse tipo actualmente em vigor, relativa à protecção e
desenvolvimento de formas de floresta mais naturais, frequentemente não é aplicada com o rigor
necessário ou as infracções não são objecto de procedimento judicial adequado;
16.

Defende a realização e o apoio de estudos fundamentais a longo prazo, pois os

conhecimentos sobre os ecossistemas da floresta são ainda limitados ;
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17 . Solicita à Agência Europeia do Meio Ambiente que elabore a carta e o inventário florestal
da Comunidade, visto que os dados informáticos existentes não são compatíveis e que a
informação sobre o total de área florestada na Comunidade varia entre 43 e 68 milhões de
hectares ;

18 . Apela às escolas e aos meios de comunicação social para que realizem um maior trabalho
de divulgação da importância da floresta e do seu contributo para o bem-estar geral , de modo a
que todos os estratos da população, e sobretudo os responsáveis pelas decisões, tenham a noção
clara da urgência de medidas imediatas para a solução da problemática florestal , isto é, dos
problemas ligados à erosão, à desestabilização do equilíbrio hídrico, à morte da flora, à poluição
do ar e à desertificação ;
19 .

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução, bem como o relatório que

lhe serviu de base, ao Conselho, à Comissão e aos Governos dos Estados-membros .

4. Design (artigo 522 do Regimento)
A3-0125/94

Resolução sobre a importancia cultural e económica do design e uma ofensiva europeia no
domínio do design
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta de resolução da Deputada Maibaum sobre uma ofensiva europeia
no domínio do design (B3-1 105/92),
— Tendo em conta a Decisão do Conselho de 17 de Abril de 1989 (89/286/CEE) relativa à

realização a nível comunitário da fase principal do programa estratégico para a inovação e
transferência de tecnologia ( 1989-1993 ) ('),
— Tendo em conta a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à
protecção jurídica dos desenhos e modelos (COM(93)0344),
— Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo
aos desenhos ou modelos comunitários (COM(93)0342),

— Tendo em conta o artigo 452 do seu Regimento,

— Tendo delegado, em aplicação do artigo 522 do Regimento, o poder de decisão na Comissão
para a Cultura, a Juventude, a Educação e os Meios de Comunicação Social ,
— Tendo em conta o relatório da Comissão para a Cultura, a Juventude, a Educação e os Meios
de Comunicação Social (A3-0 125/94),
A. Considerando que a Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de
Trabalho organizou, no contexto do Ano Europeu da Segurança, Higiene e Saúde no Local
de Trabalho ( 1992), uma Conferência Europeia «Designing the Future», em Copenhaga,
sobre todos os aspectos do design que contribuem para a melhoria das condições de vida e de
trabalho ;

B. Considerando que o Programa Horizon apoia o Simpósio Europeu «Design sem Barreiras
para Todos» (Dezembro de 1993 , em Bona);
C. Considerando que a Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de
Trabalho prevê a realização de novas actividades em matéria de design durante 1994 : uma
conferência sobre o tema «Design para a Saúde» e um Workshop «Design dos Produtos
Ecológicos»;
(')
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D. Considerando que o design adquire uma importância cada vez maior em todos os domínios e
aspectos das actividades industriais, comerciais, culturais, ecológicas e sociais da União
Europeia;

E. Considerando que o design contribui para criar uma identidade cultural europeia e para
manifestar a variedade cultural da União Europeia e que, além disso, é de importância
primordial para a sociedade de informação global ;
F. Considerando que o design é um factor de inovação permanente;
G. Considerando que o design é um elemento marcante da «cultura do quotidiano»;
H. Considerando que o design contribui para a melhoria das condições de vida e de trabalho;
I.

Considerando que o design desempenha um papel decisivo para a fruição, por parte de todos
os cidadãos, dos meios de informação e comunicação, particularmente sob o aspecto da
sociedade de informação global que se perfila para o próximo século;

J.

Considerando que o design é um elemento aglutinador na Europa em construção ;

K. Considerando que o design facilita a integração europeia e a realização do Mercado Único;
L. Considerando que o design aumenta a competitividade dos produtos, serviços e empresas da
Comunidade no mercado mundial ;

M. Considerando que, no domínio do design, é indispensável desenvolver estratégias ecológi
cas a fim de lançar no mercado produtos mais compatíveis com o ambiente ;
N. Considerando que o design tem uma importante função no acesso e fruição dos meios de
comunicação social em termos de ensino e formação;
O. Considerando que o design melhora a integração social dos deficientes, da minoria — não
tão reduzida como isso — de analfabetos e da terceira idade, segmento da população em
constante crescimento ;

P. Considerando que é necessário estabelecer a ponte entre os designers e os empresários
europeus, que poderão assim encontrar um apoio dispensável para melhorar a qualidade dos
seus produtos e aumentar a sua competitividade no mercado mundial ;

Q. Considerando que o Mercado Único torna necessária a instauração da protecção jurídica
comunitária na área do design ;

R. Considerando que a protecção jurídica comunitária do design permitirá o reforço da
respectiva posição no mercado mundial ;
S. Considerando que o Programa SPRINT já procede à promoção do design a nível
comunitário, embora apenas cubra modestamente uma pequena área através do apoio ao
design dos produtos das pequenas e médias empresas ;

T. Considerando que o Programa SPRINT disponibiliza recursos para diversas pequenas
actividades nacionais nesta matéria, como sucedeu, por exemplo, em 1992, com a
manifestação «Design Ireland»',
U. Considerando que as principais nações industrializadas que competem com a União
Europeia possuem uma estratégia global e bem organizada em matéria de design, bastando
recordar o MITI japonês e o American Design Council norte-americano;

V. Considerando que através de redes transnacionais em que estejam envolvidas as autoridades
competentes, a indústria, os centros de formação e de investigação, poderão ser fomentadas
as iniciativas necessárias de apoio ao design,
1 . Insta a Comissão a elaborar um programa relativo a uma vasta iniciativa comunitária no
domínio do design com o objectivo de, a nível da União, incentivar o design nas suas diversas
vertentes (design de produto, design da comunicação, design de interiores, design da gestão,
design dos serviços);
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2 . Para esse fim recomenda a nomeação de um designer profissional , com experiência
internacional, para assumir funções consultivas junto da Comissão, bem como a criação de um
comité de orientação, em que participem designers, para elaborar as estratégias pertinentes ;

3 . Aplaude a iniciativa da Comissão que visa proteger juridicamente o design europeu , mas
lamenta que ela tenha encarado, no Livro Verde, a problemática do design numa perspectiva
mais tecnológica do que cultural ;
4. Solicita à Comissão que elabore um relatório sobre as actividades desenvolvidas na área do
design no âmbito do Programa SPRINT;
5 . Propõe a criação de um centro de transferência de informações sobre o design enquanto
instrumento de coordenação e, simultaneamente, a criação de redes europeias para incrementar a
troca de informações no domínio do design, visando uma utilização mais eficaz das medidas
nacionais de incentivo e o respectivo intercâmbio;
6. Sugere a realização de exposições, manifestações e simpósios sobre design a nível de toda a
União Europeia;

7 . Propõe a criação de projectos de investigação sobre design , entre outros, sobre os aspectos
de inovação, informação, ambiente e cultura;
8 . Propõe o incentivo de projectos piloto no domínio da nova formação de designers nos
institutos superiores europeus de design, por exemplo, design para os deficientes e para a terceira
idade (design sem barreiras), design dos transportes públicos suburbanos, design dos produtos
ecológicos, design dos novos meios de comunicação social interactivos, etc.;

9. Exige que na nova geração de programas de apoio no domínio da educação e da formação
profissional, assim como nas acções no âmbito dos programas estruturais, seja dada a necessária
atenção ao desenvolvimento e à aplicação do design ;

10. Recomenda o desenvolvimento de um curso de pós-graduação sobre projectos europeus
de design, eventualmente associando diversos institutos superiores europeus ;
1 1 . Recomenda o desenvolvimento de um perfil profissional do conselheiro em design, válido
por toda a Europa, que se ocupe menos de criar projectos no seu próprio estúdio do que de prestar
serviços às empresas, à administração pública, etc .;
12. Sugere que as áreas do design nos institutos e universidades se desenvolvam neste sentido
e que se incentive a transferência de designers qualificados para as empresas ;
13 . Recorda que, entre os estudantes de design, existe um grande número de mulheres e que a
sua experiência específica deveria ser utilizada para criar um mundo mais fácil para as mulheres
(por exemplo, ergonomia) e insiste no respeito do imperativo da igualdade de direitos entre
homens e mulheres, particularmente no que respeita à promoção de mulheres a cargos de
direcção;

14. Sugere a introdução, a nível da União, de uma marca do «Bom Design Europeu» que
integre o novo pensamento em matéria de ecologia, reutilização, reciclagem, redução e cultura;
15 . Sugere que se utilize mais intensamente a informação e os meios de comunicação social
para promover o design no seio da UE;
16.

Exige a criação de um «Conselho Europeu do Design»-,

17 .

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e

aos Governos dos Estados-membros .
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5. Indemnização aos produtores de leite * (artigo 1432 do Regimento)
Proposta de regulamento do Conselho que derroga o Regulamento (CEE) n° 1637/91 no que se
refere ao pagamento, aos produtores de leite, de uma indemnização pela redução das
quantidades de referência (COM(93)Oó75 — C3-0024/94)
Esta proposta foi aprovada.

6. Seca em Portugal * (artigo 1432 do Regimento)
Proposta de regulamento do Conselho relativo a medidas específicas a favor dos produtores
afectados pela seca de 1992/1993 em Portugal (COM(94)0031 — C3-0096/94)

Esta proposta foi aprovada.

7. Nutrição animal

*

A3-0129/94

Proposta de regulamento (CEE) do Conselho que estabelece as condições e regras aplicaveis a
aprovação de certos estabelecimentos no sector da nutrição animal e que altera as directivas
70/524/CEE e 74/63/CEE (COM(93)<)587 — C3-0524/93)

Esta proposta e aprovada.

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de
regulamento do Conselho que estabelece as condições e regras aplicáveis à aprovação de certos
estabelecimentos no sector da nutrição animal e que altera as Directivas 70/524/CEE e
74/63/CEE (COM(93)0587 — C3-0524/93)

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(93)0587 ) ('),
— Consultado pelo Conselho, nos termos do artigo 43^ do Tratado CE (C3-0524/93 ),
— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural e o parecer da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e da Política
Industrial (A3-0 1 29/94),

1.

Aprova a proposta da Comissão;

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 alterar substancialmente a proposta da

Comissão ;

4.

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

8. Despesas no domínio veterinário *
A3-0130/94

Proposta de decisão do Conselho que altera a Decisão 90/424/CEE, relativa a determinadas
despesas no domínio veterinário (COM(93)0470 — C3-0010/94)

Esta proposta é aprovada.

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de decisão
do Conselho que altera a Decisão 90/424/CEE, relativa a determinadas despesas no domínio
veterinário (COM(93)0470 — C3-0010/94)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(93)0470) ('),
— Consultado pelo Conselho nos termos do artigo 432 do Tratado CE (C3-00 10/94),
— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural (A3-0 130/94),

1.

Aprova a proposta da Comissão;

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 a Comissão.
JO n£ C 4 de 06.01.1994, p. 5
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9. Negociações com certos países terceiros no que se refere ao transporte
rodoviário
A3-0100/94

Resolução sobre a recomendação de decisão do Conselho relativa a abertura de negociações entre
a Comunidade e certos países terceiros no que se refere ao transporte rodoviário de mercadorias
e passageiros

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a recomendação da Comissão sobre uma decisão do Conselho relativa à
abertura de negociações entre a Comunidade e certos países terceiros no que se refere ao
transporte rodoviário de mercadorias e passageiros,

— Tendo em conta a sua Resolução de 2 1 de Janeiro de 1 994 relativa à abertura de negociações
entre a Comunidade e certos países terceiros no que se refere ao transporte rodoviário de
mercadorias e passageiros ('),
— Tendo em conta o n2 2 do artigo 902 do seu Regimento,

— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Transportes e do Turismo (A3-0 100/94),
A. Considerando que os transportes, enquanto componente do sector dos serviços, constituem
objecto das preocupações da política comunitária relativa a países terceiros ;

B. Considerando que a cabotagem não só deve constituir objecto da política da Comunidade,
como também ser aplicada noutros contextos, se pretendermos um transporte rodoviário
mais eficiente e, portanto, mais respeitador do ambiente ;
C. Considerando que a Comissão da Comunidade Europeia conduz, em nome da Comunidade e
com base nas suas futuras competências em matéria de transportes e de comércio
internacional, negociações com países terceiros ;

D. Atendendo à importância que atribui a um transporte interno e externo que se processe de
forma adequada, ao desenvolvimento da economia dos países da Europa Central e Oriental ,
ao trânsito, através de países terceiros, para os Estados-membros Grécia e Itália;
E. Atendendo ao aumento de movimento no trânsito transfronteiriço decorrente da realização
do mercado interno livre e do Espaço Económico Europeu,
1 . Aprova a concessão, pelo Conselho, à Comissão da Comunidade Europeia, de um mandato
de negociação com países terceiros em matéria de prestação de serviços de transporte, incluindo
a cabotagem, no âmbito do transporte rodoviário;

2.

É, no entanto, de opinião que um mandato externo deste tipo tem de ser acompanhado de

uma concertação estreita entre as instituições da Comunidade ;

3.

Regozija-se, por isso, com a consulta, não obrigatória, do Parlamento Europeu sobre a

proposta em questão ;

4. Não insiste, no que se refere ao acesso ao mercado, numa plena igualdade de tratamento
entre transportadores dos Estados-membros e transportadores dos países terceiros com que são
encetadas negociações, dado o atraso económico dos países da Europa Central e Oriental ;
5 . Entende, no entanto, que as negociações devem prever uma cláusula satisfatória de
protecção contra o dumping no mercado europeu dos transportes ;
6. Considera igualmente que um respeito rigoroso da regulamentação relativa ao tempo de
condução e de repouso e às dimensões e pesos máximos de veículos constitui uma condição
essencial ;

(')

Cf. acta dessa data (Parte II , ponto 2)
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7. Considera essencial que o mandato de negociação englobe igualmente o transporte de
passageiros, que deverá conter, pelo menos, uma liberalização recíproca das viagens não
organizadas mas, também, tanto quanto possível, o direito ilimitado de embarque de novos
passageiros em qualquer viagem que inclua mais de um país da União Europeia e de países
terceiros ;

8 . Insta também a Comissão a, em conformidade com o mandato anteriormente pedido para o
efeito, impor, simultaneamente, nas negociações com os países de trânsito que são a Suíça e a

Áustria, condições idênticas para o trânsito dos transportadores dos Estados-membros e dos
transportadores dos países terceiros com que são encetadas negociações na presente proposta;

9.

Entende, por outro lado, que uma plena aplicação da política comunitária dos transportes

deve ser aceite pelos países de trânsito que são a Suíça e a Áustria, sob reserva de acordos
anteriores relativos à protecção ambiental dos Alpes ;

10. Solicita à Comissão que tenha igualmente em conta a necessidade de protecção do
ambiente nos países terceiros com os quais se encetam agora negociações e que envide, por isso,
esforços para conseguir adaptações em matéria de emissão de substâncias perigosas por veículos
dos respectivos países, no mesmo período de tempo previsto para os veículos dos Estados
-membros ;

Observações específicas relativamente as bases de negociação
1 1.

Observa que, no n2 1 da sua proposta de recomendação, a Comissão se refere, para além

dos países europeus, a alguns países do Médio Oriente, Ásia Central e Norte de África;
seria
preferível que a Comissão estabelecesse, já neste número, uma distinção clara entre o desejo de
encetar de imediato negociações com países que são já membros da CEMT, ou virão a sê-lo num
futuro muito próximo, e outros países com quem os Estados-membros têm acordos de transporte
rodoviário, mas com quem a Comissão não pensa, de momento, dever encetar negociações em
nome da Comunidade no seu conjunto ;
12 . Sublinha que, tal como a Comissão prevê no n^ 4, as negociações com os países da EFTA,
à excepção da Suíça, realizar-se-ão no âmbito do EEE;
13 . Entende que quando, no segundo parágrafo do n2 5 , a Comissão se refere explicitamente
ao processo 13/83 , seria desejável que tivesse simultaneamente feito menção do importante
papel que o Parlamento Europeu desempenhou na concretização da política comunitária e,
consequentemente, da necessidade de associar estreitamente o Parlamento à formulação da
política externa;

14. Considera que, no que se refere ao n° 6, a Comissão deve ter conhecimento de que as
normas em matéria de transporte rodoviário de passageiros não preenchem os requisitos de maior
liberalização e simplificação formulados pelo Parlamento Europeu ; seria desejável que, neste
parágrafo, fosse mencionado o desejo formulado por muitos interessados de uma revisão mais
atenta das normas comunitárias em matéria de transporte rodoviário de passageiros, pelo que
seria preferível uma regulamentação menos rígida com países terceiros do que a relativa ao
transporte de mercadorias;
15 . Toma nota de que, no sexto parágrafo do n2 6, a Comissão emprega a expressão «com
efeito»; é de opinião que deveriam aditar-se a essa expressão os termos «na opinião da Comissão
e do Parlamento»;

16 . Considera que, no n£ 10, se devera substituir «politica e economicamente» por «política,
económica e ecologicamente»;

17 .

É de parecer que, no n2 13, alínea f), se deve acrescentar, após «dimensões», «bem como

de prescrições técnicas em matéria de segurança e prescrições técnicas ambientais»;
18 . Entende que, no n£ 15 , se deverá acrescentar: «Estas negociações deverão também fazer
com que sejam reduzidos ao mínimo os tempos de espera, inaceitavelmente longos, nas
fronteiras de determinados países .»;

19 . Considera que, no n2 1 6, se deverá acrescentar, após «Estados-membros», «e o Parlamento
Europeu »;
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20. Observa que, no n2 17 , se deve acrescentar um terceiro travessão com o seguinte texto:
«— que a Comissão associará a estas negociações os países de trânsito membros da EFTA, a fim
de poder dispor, com estes países, igualmente de condições tão equivalentes quanto possível,
tanto entre eles como relativamente a países terceiros .»;
21 .

Entende que, no n£ 3 do Anexo, se deverá acrescentar um novo travessão com o seguinte

texto :

«— zelar pela simplificação dos processos de tramitação nas fronteiras, para reduzir os tempos
de espera já a esse nível ;»;
*

*

*

22. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, ao
Comité Económico e Social, aos Governos da Albânia, Arménia, Azerbaijão, Bielorrússia,
Bulgária, Croácia, Bósnia-Herzegovina, República Checa, República Eslovaca, Estónia, Geór
gia, Hungria, Letónia, Moldávia, Polónia, Roménia, Rússia, Eslovénia, Turquia, Ucrânia,

Áustria e Suíça.

10. Direitos de Propriedade Intelectual e Normalização
A3-01 13/94

Comunicação da Comissão sobre Direitos de Propriedade Intelectual e Normalização
(COM(92)0445 — C3-0034/93)

Esta comunicação foi aprovada.

Resolução sobre a comunicação da Comissão sobre Direitos de Propriedade Intelectual e
Normalização
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a comunicação da Comissão (COM(92)0445 — C3-0034/93 ),
— Tendo em 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
(A3-0 113/94),
1.

Aprova a comunicação da Comissão ;

2.

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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11 . Segurança marítima
A3-0068/94

Resolução sobre uma política comum de segurança marítima (COM(93)0066 — C3-0122/93)
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a Comunicação da Comissão sobre «Uma politica comum de segurança
marítima» e o programa de acção nela contido (COM(93)OOó6 — C3-01 22/93 ),
— Tendo em conta a resolução do Conselho de 8 de Junho de 1993 sobre uma política comum
de segurança marítima ('),

— Tendo em conta o plano para a melhoria da segurança marítima e a redução da poluição
marítima acordado por cinco Ministros dos Transportes da União Europeia (Alemanha,
França, Bélgica, Reino Unido e Países Baixos), em 26 de Janeiro de 1994, em Paris,
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Transportes e do Turismo assim como o parecer
da Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor (A3
0068/94),

A. Considerando que foram diminutos os melhoramentos registados a nível da segurança
marítima nos últimos anos, continuando a registar-se um nível elevado de perda de vidas e de
navios no mar;

B. Considerando qiie para além da inaceitável perda de vidas humanas, os acidentes no mar
podem causar prejuízos enormes e a longo prazo para o ambiente, para além de representa
rem um esbanjamento considerável de recursos económicos, tanto no que diz respeito à
perda de navios e de carga como nas operações de salvamento e de limpeza que
desencadeiam ;

C. Considerando que deveria ser fomentado o transporte de mercadorias por via marítima no
quadro de uma política sustentável de transportes, o que permitiria reduzir o congestiona
mento e a poluição em terra;
D. Considerando o declínio, nos últimos, anos do sector comunitário dos transportes marítimos ,
em parte devido ao aumento do recurso aos pavilhões de conveniência;
E. Considerando que o aumento do recurso aos pavilhões de conveniência significa frequente
mente uma baixa nos padrões de segurança e de protecção social ;
F. Considerando que as propostas da Comissão de acções concretas de ajuda aos transportes
marítimos não foram aprovadas pelo Conselho, não obstante a vontade expressa pelo
Parlamento e que, em particular, não foi adoptada a proposta de criação do registo EUROS ;

G. Considerando que atendendo à natureza internacional da indústria de transportes marítimos
assim como do próprio alto mar onde estes se processam em grande medida, é desejável que
sejam adoptadas e postas em prática o mais possível medidas internacionais tendentes a
melhorar a segurança no mar;
H. Considerando, assim, que o trabalho da Organização Marítima Internacional (OMI) deverá
ser alvo de apoio e encorajamento, e que a Comunidade e os respectivos Estados-membros
deverão aprovar e pôr em prática todas as convenções e resoluções da OMI nesta matéria;
I.

Considerando, todavia, que se sente também a necessidade de acção a nível da Comunidade
através da criação de normas para a construção naval e do controlo do estado dos navios que
utilizam os portos comunitários assim como na aplicação das normas de segurança e sociais,

1 . Regozija-se com a comunicação da Comissão sobre «uma política comum de segurança
marítima», aprova a análise nela feita e exorta a que seja executado o programa de acção de modo
cuidado e célere ;
(')
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2 . Considera que a aprovação da rubrica para operações específicas de transportes marítimos
incluída no orçamento para 1994 (rubrica B2-705 ) constitui um primeiro passo útil na matéria
mas que o programa de acção contido na comunicação da Comissão requer um compromisso
financeiro plurianual da Comunidade ;
3 . Regozija-se com as propostas da Comissão relativas às regras e normas comuns para as
organizações de vistoria e inspecção dos navios (CC)M(93)0218) e ao nível mínimo de formação
de profissões marítimas (CC)M(93)0217) que está a apreciar em pormenor em relatórios
distintos ;

4. Lamenta que não tenham ainda sido comunicadas ao Parlamento determinadas propostas
referidas pela Comissão no seu programa de acção tenham sido aprovadas por ela em 1993 , a
saber, as relativas a um controlo mais rigoroso dos navios por parte do estado do porto, à
aplicação convergente na Comunidade de determinadas resoluções da OMI e a regras comuns
em matéria de segurança aplicáveis ao equipamento marinho;
5 . Espera poder receber as referidas propostas num futuro próximo e exorta a Comissão a
acelerar os seus trabalhos relativos às restantes propostas anunciadas no programa de acção;

6. Assinala que a comunicação da Comissão não se debruça sobre a pilotagem das
embarcações e insta a Comissão a propor critérios internacionais, eventualmente em cooperação
com a OMI, em matéria de destacamento obrigatório de um piloto a bordo;
7 . Apoia a criação de um sistema abrangente de gestão de tráfego de navios por forma a
controlar as rotas de navegação nas águas da Comunidade Europeia, em particular no que diz
respeito a todos os navios que transportam petróleo e cargas perigosas, e , em particular, em áreas
sensíveis do ponto de vista ambiental e económico ; faz notar que um tal sistema deverá ser
concebido de forma a auxiliar a marinha, permitindo-lhe o exercício da sua actividade, não
devendo ser de modo algum um sistema automatizado que distribua cegamente as suas
instruções ;

8 . Solicita a criação de uma rede de rotas marítimas obrigatórias que evite a passagem de
embarcações que transportem mercadorias perigosas e poluentes por zonas ecologicamente
sensíveis ;

9 . Apela para que sejam tomadas medidas, tendo em conta os acidentes recentes com o
«Braer» e o «Aegean Sea» de molde a melhorar os níveis de segurança dos petroleiros tomando
em consideração os relatórios dos inquéritos e investigação realizados , incluindo a instalação de
sistemas duplos de combustível e de equipamento auxiliar totalmente independentes, de sistemas

de emergência que permitam um serviço de rebocagem na proa e na ré de sistemas de ancoragem

que possam funcionar em caso de falha de corrente eléctrica, e de um sistemà para que em
situação de perigo a tripulação possa ser transferida em condições de segurança da área de
dormitório para o castelo da proa;
10. Apela a que sejam também tomadas medidas tendentes a melhorar os níveis de segurança
de outro tipo de navios, em particular dos porta-contentores e dos graneleiros ; insta a Comissão a
apresentar propostas nesse sentido, tomando em consideração que é desejável equipar os
contentores com sistemas de localização, que facilitem a sua identificação e recuperação, e que é
necessário melhorar os processos de carregamento para evitar, por um lado, o empilhamento de
quatro contentores sobrepostos e, por outro lado, que os contentores velhos contenham
demasiado peso, assim como para evitar que os graneleiros mais antigos sejam submetidos a
esforços demasiados devido à utilização de técnicas de carregamento mais avançadas ;
1 1 . Exorta a Comissão a que elabore propostas nesse sentido, em íntima cooperação com a
OMI, à qual serão seguidamente apresentadas ; considera desejável que, a longo prazo, a União
Europeia adquira o estatuto de membro de pleno direito da OMI ; a um prazo mais curto, a União
deverá tornar-se parte contratante das convenções da OMI nessa matéria; apela ao Conselho e
aos Estados-membros no sentido de que pressionem a OMI a aprovar tais medidas mas também
de que estejam preparados para, no caso de os progressos não serem suficientes nessa instância,
decidirem agir a nível da Comunidade ;

12 . Apela aos Estados-membros para que ratifiquem prontamente as Convenções da OMI
ainda em suspenso e, quando se justifique, façam pressão para que as resoluções da OMI sejam
incorporadas nas convenções por forma a tornar obrigatória a sua aplicação; como primeiro
passo, verificar, caso a caso, se algumas resoluções da OMI deverão ser obrigatórias, a nível
comunitário, para todos os navios independentemente do pavilhão que arvorem ;

28 . 3 . 94

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

28 . 3 . 94

N2C 91 /303

Sexta-feira, 11 de Março de 1994

13 . Considera vital para o melhoramento da segurança marítima reforçar o sector dos
transportes marítimos da Comunidade através da adopção das medidas positivas no sector dos
transportes marítimos propostas pela Comissão, e exorta o Conselho a adoptá-las o mais
rapidamente possível juntamente com a proposta de criação de um registo EUROS em
conformidade com o seu parecer de 26 de Outubro de 1990 sobre a proposta da Comissão ao

Conselho de um regulamento que estabelece um registo comunitário de navios e prevê a
arvoragem do pavilhão comunitário em navios de mar ('); assinala que o referido registo
comunitário requer um acordo entre os Estados-membros sobre qual o Estado-membro que
deverá encarregar-se deste registo em nome da União ; sublinha a importância de proporcionar
esta alternativa adicional aos pavilhões de conveniência no quadro da campanha contra os navios
que não respondem às condições mínimas , bem como para promoção da carreira de marítimo
europeu ;

1 4. Salienta que o principal objectivo a alcançar nesta acção em prol da segurança marítima se
resume a uma melhor aplicação das normas existentes, a qual passa pelo reforço do controlo dos
navios pelo estado do porto e pelo reforço das vistorias por parte dos Estados-membros a fim de
reduzir, nas águas europeias, o número de navios que não satisfazem as normas mínimas ; exorta
a Comissão a apresentar propostas relativas à formação e coordenação do trabalho dos serviços
nacionais de inspecção, à escala comunitária, e a examinar a possibilidade de atribuir
financiamentos comunitários que assegurem que todos os serviços nacionais de inspecção
possam funcionar com o mesmo grau de eficiência;
15 . Entende que deverão ser efectuados controlos em maior número e visando alvos mais
específicos nos portos europeus, bem como inspecções mais completas, incluindo o controlo da
estrutura das cargas mediante a utilização de tecnologias e métodos avançados, devendo os
navios ser imobilizados no porto sempre que se verificar a necessidade de reparações, e solicita à
Comissão que considere também a possibilidade de criar um sistema internacional de
informações que forneça mensalmente ao público dados sobre navios que não respondem às
normas mínimas, projecto este que poderia ser incluído na proposta anunciada pela Comissão de
criar uma lista de casos que justifiquem, mais do que outros, a intensificação das inspecções por
constituírem uma ameaça particular à segurança ou ao ambiente ;

16 . Regozija-se com a directiva do Conselho que estipula exigências mínimas por parte dos
armadores, operadores de navios e mestres de embarcações que saem ou entram nos portos da
Comunidade transportando mercadorias perigosas e poluentes, exortando, no entanto, a que a
referida legislação seja completada o mais rapidamente possível através da introdução de um
sistema de completo registo obrigatório que permita a todos os Estados-membros um acesso
imediato a toda a informação pertinente e no qual sejam inscritos todos os navios que utilizam a
zona económica exclusiva da Comunidade ;

17 . Crê que os serviços nacionais de guarda costeira deveriam ser reforçados, alargados e
consolidados no sentido de constituírem uma guarda costeira europeia única, por forma a que
possam exercer uma observação e um controlo mais rigorosos da navegação nas águas costeiras,
e solicita à Comissão que ponderè a possibilidade de a Comunidade proporcionar formação,
coordenação e financiamento a esses serviços e as medidas necessárias para a criação de uma
guarda costeira europeia;

18 . Exorta a Comissão a encetar uma participação europeia num sistema de navegação por
satélite que permita determinar com exactidão a posição dos navios que atravessem as águas
territoriais dos Estados-membros e acompanhar a rota de navios com cargas perigosas ;
1 9. Crê que a atribuição de uma elevada percentagem de acidentes no mar ao «erro humano»
cobre um vasto número de factores que vão desde a formação deficiente, passando por condições
inadequadas de saúde e segurança a bordo, incluindo horas excessivas de trabalho e um número
insuficiente de tripulantes, até condições de trabalho deficientes e deficiente manutenção do
navio; apela à Comissão para que proceda a uma revisão do número de tripulantes por navio e dos
períodos de repouso por forma a proibir a presença de um só tripulante na ponte de comando,
investigar o problema da fadiga incluindo o trabalho durante horas em excesso e garantir que os
oficiais e a tripulação a bordo de um mesmo navio sejam capazes de entender perfeitamente as
instruções dadas utilizando uma língua comum ;

(■)
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20. Solicita à Comissão que examine as implicações decorrentes da criação de um registo de
navios europeus, que, juntamente com as disposições em matéria de controlo efectuado pelo
Estado do porto, permitirá à Comunidade inspeccionar devidamente, controlar e influenciar os
navios que navegam em águas comunitárias e assegurar o respeito das convenções marítimas
internacionais ;

2 1 . Entende que os objectivos da política comum de segurança marítima deverão ser alvo de
reflexão nos programas comunitários na área da investigação;
22 . Sublinha a necessidade de um envolvimento local e regional nas medidas adoptadas ao
abrigo do referido programa de acção;
23 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão,
aos Governos dos Estados-membros e à Organização Marítima Internacional .

12. Segurança rodoviana
A3-0067/94

Resolução sobre um programa de acção em matéria de segurança rodoviária
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a Comunicação da Comissão para um programa de acção em matéria de
segurança rodoviária (COM(93)0246),
— Tendo em conta as propostas de resolução apresentadas pelos Deputados :
— Mc Intosh (B3-0837/93) sobre segurança dos veículos automóveis
— Denys (B3 - 1676/93 ) sobre a segurança rodoviária
— Mac Intosh e Grupo PPE (B3- 1799/93) sobre cintos de segurança nas camionetas de
passageiros
— Tendo em conta as conclusões do Conselho de 29 e 30 de de Novembro de 1993 sobre

segurança rodoviária,
— Tendo em conta :

— a sua Resolução de 15 de Junho de 1987 sobre segurança rodoviária (')
— a sua Resolução de 12 de Outubro de 1988 sobre a protecção do peão e a carta europeia
dos direitos do peão (2)
— o seu parecer de 23 de Maio de 1 989 sobre a concentração máxima de álcool no sangue
admitida para condutores de veículos (3)
— o seu parecer de 14 de Setembro de 1990 sobre limitação da velocidade para
determinadas categorias de veículos a motor na Comunidade (4)
— a sua Resolução de 1 2 de Março de 1 993 sobre um programa comunitário em matéria de
segurança rodoviária (5)
e as propostas nelas inclusas,

— Tendo em conta o relatório do Grupo de peritos de alto nível para uma política europeia de
segurança rodoviária (o chamado relatório Gerondeau), de Fevereiro de 1991 ,
— Tendo em conta o relatório final do Grupo de Trabalho de alto nível constituído por
representantes dos governos dos Estados-membros, intitulado «Linhas de orientação e
domínios de acção prioritários para um programa comunitário de segurança rodoviária», de
Abril de 1992 ,
(')
(2 )
(■")
(4)
(5)
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— Tendo em conta o artigo 45? do seu Regimento,

— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Transportes e do Turismo, da Comissão dos
Assuntos Económicos e Monetários e da Política Industrial e da Comissão do Meio

Ambiente, da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor (A3-0067/94),

A. Considerando que as estradas da Comunidade provocam anualmente mais de 50.000 mortos
e 1 ,5 milhões de feridos, dos quais mais de meio milhão têm de ser hospitalizados, resultando
25% dessas hospitalizações em casos de invalidez ;

B. Considerando que os acidentes de viação constituem a principal causa de mortalidade na
faixa etária entre os 5 e os 34 anos ;

C. Considerando que os peões e os ciclistas, em virtude da sua situação desprotegida na via
pública, em muitos casos correm perigo especial ;
D. Considerando que os custos anuais da segurança rodoviária se elevam a cerca de 70.000
milhões de ecus ;

E. Considerando que a segurança rodoviária, enquanto parte integrante da política de
transportes, deve inserir-se em toda a política relativa à mobilidade;
F. Considerando que os cidadãos da UE cada vez mais circulam por estradas de Estados

-membros diferentes daquele onde habitam, razão pela qual a segurança rodoviária adquiriu
um carácter cada vez mais transfronteiriço;

G. Considerando que não só é necessário alcançar uma regulamentação nova e complementar,
como também é do maior interesse que a legislação existente seja cumprida, caso da
legislação sobre a utilização do cinto de segurança e das normas sobre períodos de condução
e de repouso;

H. Considerando que a educação rodoviária, dirigida para a interiorização, na juventude, de um
comportamento responsável na via pública é uma boa maneira de promover a segurança na
estrada;

I.

Considerando que os requisitos de segurança aplicáveis aos veículos e às infra-estruturas
devem estar de acordo com as perspectivas modernas neste domínio,

1 . Manifesta a sua grande satisfação pelo facto de, na sequência da ratificação do Tratado da
União Europeia, a política de segurança rodoviária passar a fazer parte da política comunitária de
transportes ;

2. Toma conhecimento com agrado do programa de acção em matéria de segurança
rodoviária; assinala, não obstante, algumas insuficiências do programa;
3 . Acolhe com agrado as conclusões do Conselho de 29 e 30 de Novembro de 1993 sobre o
programa de segurança rodoviária, em que, pela primeira vez, o Conselho adoptou uma
abordagem integrada e definiu prioridades , e espera que esta mudança na posição do Conselho
lhe permita adoptar as propostas pendentes e futuras sobre segurança rodoviária;

4. Reconhece a aplicabilidade do princípio da subsidiariedade no domínio da segurança
rodoviária, mas entende que cabe, sem dúvida, uma tarefa à Comunidade no que diz respeito à
harmonização:
— das características técnicas dos veículos (tarefa exclusiva da CE através do mercado interno)

— dos aspectos ligados à segurança de veículos e infra-estruturas, incluindo as respectivas
regras de conduta
— do código da estrada e sinais de trânsito ;
5 . Entende que o carácter operacional do programa de acção deve ser reforçado ; que, por essa
razão, todos os pontos do programa de acção, conforme consta do quadro II, devem estar
associados a um calendário, por forma a que até ao final de 1995 todas as propostas estejam
prontas ; num relatório de avaliação a apresentar no final de 1995 , a Comissão indicará qual é a
situação relativamente ao programa de acção;
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6. Verifica com preocupação que muitas sugestões meritórias formuladas em anteriores
relatórios do Parlamento Europeu não foram ainda seguidas pelas entidades interessadas e chama
novamente a atenção para esses relatórios ;
7 . Concorda com os sete domínios de acção prioritários seleccionados pela Comissão, embora
considere que os seguintes pontos também são de grande interesse ;
Objectivos

8 . Regista com satisfação que alguns Estados-membros quantificaram os objectivos da
política de segurança rodoviária relativamente ao número de mortos e feridos ; insta por que os
restantes Estados-membros também procedam a essa quantificação, indicando as percentagens
de redução do número de mortos e feridos na estrada que pretendem alcançar; entende que uma
diminuição em 20% , até ao ano 2000, do número de mortos em acidentes de viação é o mínimo
exigível ;

9. Acolhe com agrado a decisão do Conselho de 30 de Novembro de 1993 sobre a criação de
uma base de dados comunitária sobre acidentes de viação (') e espera que no futuro imediato se
alcance uma maior harmonização, a nível comunitário, da classificação de acidentes e da
gravidade das lesões , com base no artigo 752 do TUE;
10. Considera que uma maior promoção dos transportes públicos e da utilização de veículos
em grupo poderia afastar da estrada muitos veículos automóveis particulares e, desse modo,
prestar um contributo fundamental ao aumento da eficiência da segurança rodoviária;
Investigação

1 1 . Entende que a segurança rodoviária deve ser objecto de maior atenção nos programas
comunitários de investigação e que os programas que já estão em curso desde há bastante tempo,
tais como os programas DRIVE e EURET, devem ser avaliados em breve quanto ao valor
acrescentado que geram na promoção da segurança rodoviária; ao mesmo tempo, devem ser
tidos em conta os resultados da investigação no domínio da segurança rodoviária levada a cabo
nos Estados-membros e nos países não comunitários ; além disso, o quarto programa-quadro de
investigação (COM(93)0276) deve, na secção 6 do seu Anexo III, ter mais em conta a
investigação relativa à segurança rodoviária, tal como é referida no presente relatório ;
Veículos e infra-estruturas

12 . Verifica que a legislação existente no domínio dos requisitos de segurança de veículos é,
em muitos casos, antiquada e não está, de forma alguma, de acordo com os conhecimentos
actuais em matéria de segurança rodoviária; insta, por essa razão, por que a Comissão apresente
propostas neste domínio de acordo com o calendário do quadro II;

13 . Solicita, em especial , à Comissão que atribua prioridade às propostas relativas à protecção
contra colisões frontais e laterais e a componentes perigosas para os peões situadas na parte
frontal dos automóveis ;

14. Defende que, no âmbito do carácter cada Vez mais internacional da regulamentação sobre
veículos, é necessário formular requisitos de qualidade de nível comunitário para as bicicletas e
para acessórios para bicicletas importantes, tais como os assentos para crianças ;
15 . Entende que, ao serem construídas as redes rodoviárias transeuropeias, se deve obedecer a
um conjunto comunitário de requisitos mínimos de segurança relativos, entre outros aspectos,
aos tipos de revestimento das estradas, ao número de faixas, aos tipos de cruzamento, à
sinalização, à iluminação, à luta contra o gelo e à sinalização do nevoeiro;
16. Considera necessário que, nas deliberações sobre grandes obras de infra-estruturas, a
segurança rodoviária seja ponderada enquanto aspecto autónomo; defende, por isso, a obrigato
riedade de relatórios de impacto na segurança rodoviária e solicita à Comissão que em 1994
apresente uma proposta sobre a matéria;
(')
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17 . Entende que a concessão, por parte da Comunidade, de apoio à construção de estradas
deve ser sujeita a condições relativas a requisitos mínimos de segurança e à obrigatoriedade da
realização de estudos de impacto ambiental por parte das autoridades responsáveis ;
Comportamento

18 . Concorda com a Comissão quanto ao facto de a educação rodoviária ser um instrumento
eficaz para o melhoramento da segurança rodoviária, principalmente quando se dirige aos
jovens ; entende, por conseguinte, que a segurança rodoviária deve ser matéria obrigatória do
ensino básico ; solicita à Comissão que apresente uma proposta neste domínio até 1 de Julho de
1994;

19 . Considera que certas categorias de utentes, tais como os peões, os ciclistas e os
motociclistas, são particularmente vulneráveis e que certos grupos estão expostos a riscos
particularmente elevados na circulação rodoviária, tais como as crianças , os adolescentes e os
jovens condutores; esses utentes e esses grupos deveriam constituir prioridade para a acção da
União Europeia e nacional em matéria de segurança rodoviária; a este propósito, acolhe com
agrado a resolução do Conselho de 16 de Dezembro de 1993 (') no sentido de designar 1995 Ano
do Jovem Condutor;

20. Chama a atenção, tal como a Comissão, para a influência negativa, universalmente
reconhecida, das velocidades elevadas sobre a segurança rodoviária; chama ao mesmo tempo a
atenção para a influência positiva, no número de vítimas de acidentes, de velocidades máximas
tais como as que são impostas nos Estados Unidos ; recorda as suas anteriores posições sobre a
harmonização das velocidades máximas das diversas categorias de veículos a motor e insta por
que seja rapidamente tomada uma decisão nesta matéria;
2 1 . Solicita à Comissão que efectue uma análise custos/benefícios em termos sociais do efeito
da introdução de dispositivos de limitação da velocidade em todas as categorias de veículos a
motor;

22. Defende a realização de experiências em diversos Estados-membros relativas à proibição
de ultrapassagem para os veículos pesados de transporte de mercadorias em auto-estradas com
quatro faixas em 1994, seguidas de uma avaliação dessas experiências e de possíveis propostas
de medidas o mais tardar em 1995 ;

23 . Manifesta a sua indignação perante o facto de em alguns Estados-membros 40% da
totalidade das mortes causadas por acidentes de viação estarem associadas ao consumo de
álcool ; recorda que desde 1989 aguarda a adopção de uma proposta para a qual o Parlamento
Europeu emitiu parecer favorável (Cf. o seu parecer acima mencionado de 23 de Maio de 1989)
— no sentido da introdução em toda a Comunidade da taxa de 0,5 mg/ml como valor máximo
autorizado de alcoolemia; insta por que o Conselho delibere rapidamente sobre a matéria;
entende que os países em que vigora um valor inferior a 0,5 mg/ml devem poder manter o limite
que actualmente impõem;
24. Considera que é cada vez mais indispensável uma informação rigorosa relativamente ao
risco que representa para os condutores de veículos o consumo de determinados medicamentos
ou de drogas, estando a perigosidade destes suficientemente demonstrada;

25 . Considera que deveria ser imputada responsabilidade parcial às companhias de seguros
que oferecem cobertura nos ramos acidente, vida, doença e invalidez, por forma a contribuirem
para uma melhor segurança rodoviária ao penalizarem os segurados que sejam acusados de
condução perigosa sob influência do álcool ;
26.

Defende uma abordagem europeia da carta de condução por pontos e recomenda à

Comissão que crie rapidamente um grupo de trabalho que estude as possibilidades de uma
abordagem europeia e apresente um relatório até Junho de 1994 ;
27 . Entende que as escolas de condução podem proporcionar um maior contributo para a
segurança rodoviária ao ministrarem uma formação de elevado nível qualitativo, e defende, por
conseguinte, a adopção de uma directiva especial relativa à admissão das escolas de condução ao
mercado, implicando a imposição de elevados requisitos de qualidade às escolas de condução e
obrigando-as a publicar regularmente os resultados dos exames a que os respectivos alunos se
apresentem ;

(')
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28 . Recorda a resolução n2 56 da CEMT, de 22 de Novembro de 1989, sobre publicidade e
segurança rodoviária e insta por que essa resolução seja aplicada na União, por forma a que,
mediante a celebração de acordos com todas as partes envolvidas, as mensagens publicitárias
deixem de incluir aspectos susceptíveis de exercer uma influência negativa sobre a segurança
rodoviária;
*

*

29.

*

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e

aos Governos dos Estados-membros .

13. Politica pan-europeia de transportes
A3-0066/94

Resolução sobre a adopção de novas medidas atinentes a prossecução de uma politica
pan-europeia de transportes, na sequência da Primeira Conferência Pan-Europeia sobre
Transportes (Praga, de 29 a 31 de Outubro de 1991)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta de resolução apresentada pela Deputada van Dijk e outros sobre
outras medidas a tomar tendo em vista uma política pan-europeia de transportes (B3
0624/92),

— Tendo em conta a proposta de resolução apresentada pela Deputada Mclntosh, sobre as vias
de transportes entre a Polónia e a Comunidade Europeia (B3-0475/93),
— Tendo em conta as medidas adoptadas pela Comunidade Económica Europeia com vista à
consecução de um mercado interno dos transportes e os instrumentos legais, vinculativos
para toda a Europa, no domínio das infra-estruturas de transportes, de veículos e operações ,
de facilitação da passagem nas fronteiras e outras questões existentes no sector dos
transportes, nomeadamente no âmbito da Conferência Europeia dos Ministros dos Trans
portes e da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa,
— Tendo em conta a Declaração de Praga sobre uma política pan-europeia de transportes ,
aprovada na Primeira Conferência Pan-Europeia sobre Transportes, em 31 de Outubro de
1991 ('),

— Tendo em conta a sua Resolução de 12 de Junho de 1992 sobre as medidas a tomar tendo em
vista uma política pan-europeia de transportes (2),

— Tendo em conta a sua Resolução de 9 de Fevereiro de 1993 (3), como base para a Segunda
Conferência Pan-Europeia sobre Transportes, a realizar em Creta, de 14 a 16 de Março de
1994,

— Tendo em conta os resultados das conferências regionais, realizadas na sequência da
Primeira Conferência Pan-Europeia sobre os Transportes,
— a Conferência do Báltico, em Stettin, Polónia, 17 a 18 de Março de 1993
— a Conferência do Mar de Barents, em Alta, Noruega, 08 de Setembro de 1993
— a Conferência da Europa Central , em Sopron, Hungria, 23 a 24 de Setembro de 1993
(')
(2 )
(3 )

O texto desta Declaração constitui o Anexo I ao relatorio da Comissão dos Transportes e do Turismo (A3-0066/94)
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— a Conferência do Sudeste Europeu, em Constança, Roménia, 30 de Setembro a 1 de
Outubro de 1993 , e

— a Conferência do Mediterrâneo, em Trieste, Itália, de 9 a 10 de Dezembro de 1993 ,
— Tendo em conta os resultados do trabalho da comissão directiva da Conferência Pan

-Europeia sobre os Transportes,
— Tendo em conta o artigo 452 do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Transportes e do Turismo (A3-0066/94),

A. Considerando que a Primeira Conferência Pan-Europeia sobre Transportes foi portadora de
um impulso político essencial tendente a uma sensível melhoria da cooperação no domínio
da política dos transportes entre a Comunidade Europeia, as organizações inter-governa
mentais operantes neste sector e os Estados europeus ; que, além disso, a Conferência supra
tornou manifesta junto do mundo político a sua inabalável vontade de participar no
planeamento das relações externas da Comunidade no sector dos transportes ;
B. Considerando que a Declaração de Praga assinala um primeiro consenso europeu sobre as
questões fundamentais da política de transportes , requerendo, a sua aplicação prática, a
implementação de um maior leque de medidas ;
C. Considerando que os resultados dos debates efectuados durante a Conferência de Praga
foram aprofundados e desenvolvidos no âmbito de numerosas conferências regionais
especializadas sobre a matéria;
D. Constatando que, por razões de ordem política e institucional, não é actualmente ainda
possível a conclusão de um acordo internacional , com carácter vinculativo, sobre uma

política pan-europeia de transportes ; que um conjunto de princípios para a política de
transportes, contendo objectivos programáticos concretos e desde logo exequíveis, aceite
por todas as organizações supranacionais e nacionais operantes no sector e pelos Ministros
competentes de todos os Estados europeus, como expressão de um compromisso político
livremente assumido, será portador de progressos práticos,
1 . Mantém expressamente os objectivos definidos na Declaração de Praga e os instrumentos
propostos como base de acções futuras rumo a uma política pan-europeia no domínio dos
transportes ;

2.

Congratula-se com a realização das conferências regionais intercalares ;

3 . Lamenta que não tenha tido a intervenção devida em várias conferências regionais
realizadas na sequência da Conferência de Praga, e exorta a Comissão a actuar futuramente de
modo a ser tida na devida consideração a vertente parlamentar da União ;
4. Regista com agrado que os textos elaborados nas referidas conferências regionais
intercalares traduzem e desenvolvem, para as regiões implicadas, as ideias fundamentais e os
princípios da Declaração de Praga;

5 . Regista com interesse os numerosos resultados concretos das mesmas conferências
regionais intercalares e acentua a sua expectativa de que os parlamentos e Governos nacionais
atribuam uma prioridade efectiva ao planeamento, financiamento e execução dos projectos no
sector dos transportes ; atribui especial valor ao facto de terem sido dados os primeiros passos
para a realização das seguintes propostas e iniciativas concretas, que permitirão alargar e
completar, na dimensão pan-europeia, as iniciativas tomadas pela União no domínio das redes
transeuropeias :
— Elaboração prevista de um projecto de corredores transeuropeus de transportes no Sudeste
europeu ('),
— Constituição, pelos Estados banhados pelo Báltico, de grupos de trabalho que, sob a direcção
da Polónia, da Suécia e da Finlândia, tratarão os seguintes temas : infra-estruturas,
transportes e ambiente, segurança rodoviária (2),
— Formulação do objectivo de afectar 15% das verbas do programa PHARE ao apoio de
medidas infra-estruturais específicas de interesse pan-europeu ('),
(')

Resumo do Presidente da Conferencia dos Ministros dos Transportes do Sudeste Europeu , Constança, 30 de Setembro
a 1 de Outubro de 1993

(2)

Decisão da Conferência do Báltico, Stettin, 17 a 18 de Setembro de 1992
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— Declaração dos corredores Leste-Oeste
Murmansk — Nikkel — Boris Gleb/Storkog — Kirkenes , e
Murmansk/Arcangel — Kandalakcha — Galla — Happaranda — Narvik,
bem como dos corredores Norte-Sul

Ivalo — Nikkel/Pechenga — Kirkenes
ligações de interesse prioritário para os Estados implicados e respectivos Estados
vizinhos ('),

— Início de negociações, entre as autoridades norueguesas e russas , relativas a uma cooperação
no domínio da radionavegação ('),

— Criação de uma Comissão de Transportes e Comunicações no quadro do Conselho Regional,
no seio do qual os Estados da Europa do Norte cooperem com a Federação Russa ('),
— Lançamento, em 1 de Junho de 1 993 , do programa quinquenal multidisciplinar e multilateral

INSROP (2) por institutos de investigação noruegueses, japoneses e russos ('),
— Apoio às ligações ferroviárias
Narvik — Happaranda — São Petersburgo, e
à linha de caminho-de-ferro de Kostomukcha ('),

— Desenvolvimento da ligação ferroviária
Tallinn — Riga — Kaunas — Sestokai — Suwalki — Varsóvia (3),
— Elaboração dos seguintes corredores pelo grupo «Transportes» da Iniciativa Centro
-Europeia (antiga Hexagonal) (4):
Trieste — Liubliana — Zagrebe — Budapeste — Rússia,
Viena — Budapeste — Belgrado,
Viena — Tarvisio — Trieste — Veneza,

Linz — Graz — Zagrebe — Adria,
Praga — Budapeste — Zagrebe — Rieka e
Verona — Innsbruck — Munique — Praga (5);

6.

Salienta que, durante a Conferência do Mediterrâneo, realizada em Trieste em 9-10 de

Dezembro de 1993 , foi possível associar pela primeira vez os Estados da África do Norte, do
Próximo e do Médio Oriente ao debate sobre o desenvolvimento da Europa e de todo o espaço
mediterrânico em matéria de transportes ;
7 . Apoia o pedido formulado pela Conferencia do Mediterrâneo no sentido de uma
cooperação a longo prazo entre os Estados da Bacia do Mediterrâneo no sector dos transportes,
num contexto de comércio livre (6);

8 . Regista com agrado o facto de ter sido possível reunir, sob a égide do Parlamento Europeu e
da Comissão, e em coordenação com as instituições e instâncias supranacionais e internacionais
competentes , as condições necessárias à realização, na Grécia, da Segunda Conferência
Pan-Europeia sobre os Transportes, conforme previsto na sua citada Resolução de 9 de Fevereiro
de 1993 ;

9 . Regista com satisfação que a comissão directiva da Conferencia Pan-Europeia sobre os
Transportes efectuou os trabalhos preparatórios necessários, de modo a que os Presidentes do
Parlamento Europeu e da Comissão pudessem elaborar os convites para a Segunda Conferência
Pan-Europeia sobre os Transportes, em Novembro de 1993 , e manifesta o seu acordo com o
projecto de ordem do dia;

(')
(2 )
C)

Declaração dos Ministros dos Transportes e Comunicações da Região de Barents, Alta, 8 de Setembro de 1993
International Northern Sea Route Programme
Declaração feita, em 30 de Julho de 1993 , pelos Ministros dos Transportes da Estónia, da Letónia e da Lituânia,

aquando de uma reunião ordinária, durante a Conferência do Báltico, entre os referidos ministros e representantes da
CE, do BERD, do BEI e do Banco Mundial

(4)

Itália, ex-Jugoslávia, Áustria, República Checa, Eslováquia e Polónia, bem como os outros Estados da Europa Oriental,
na qualidade de observadores

(5)
(6)

Documento de trabalho da Conferência do Mediterrâneo, Trieste, 9 a 10 de Dezembro de 1993
Conclusões da Presidência da Conferência do Mediterrâneo, Trieste, 9 a 10 de Dezembro de 1993
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10. Regista com satisfação que a comissão directiva elaborou um projecto de declaração final
da Segunda Conferência Pan-Europeia sobre os Transportes (') com base nos princípios de uma
política Pan-Europeia de transportes defendidos na sua citada Resolução de 9 de Fevereiro de
1993 ;

1 1 . Está convicto de que o citado projecto constitui um bom ponto de partida para os trabalhos
da Conferência e mandata desde já o seu Presidente — ou quem o represente — para subscrever,
em princípio em nome do Parlamento Europeu, uma declaração da Segunda Conferência
Pan-Europeia sobre os Transportes, Creta, redigida nessa base ;
12 . Exprime a esperança de que a Segunda Conferência Pan-Europeia sobre os Transportes, a
realizar em Creta de 14 a 16 de Março de 1994, constitua um passo importante no sentido da
concretização da ideia de uma política pan-europeia de transportes, representando assim um
contributo relevante para a construção de uma ordem pan-europeia, tal como concebida na sua
Resolução de 20 de Janeiro de 1993 sobre a concepção e estratégia da União Europeia na
perspectiva do seu alargamento e da criação de uma ordem global à escala da Europa (2);
13 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão,
ao Comité Económico e Social, à Conferência Europeia dos Ministros dos Transportes, à
Conferência Europeia da Aviação Civil, bem como à Comissão Económica das Nações Unidas
para a Europa.
(')
(2)

O texto da referida declaração figura no Anexo II ao relatório da Comissão dos Transportes e do Turismo (A3-0066/94)
JO n£ C 42 de 15.02.1993 , p. 124

14. Redes de transporte intracomunitário
A3-0017/94

Resolução sobre a livre circulação nas redes de transporte intracomunitarias
O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta as propostas de resolução apresentadas pelos Deputados :
a) Wijsenbeek, sobre o bloqueio das fronteiras entre Espanha e França e as dificuldades do
trânsito transalpino (B3 - 1955/90),
b) Romera i Alcazar sobre a crise no sector do transporte rodoviário de mercadorias na
Espanha (B3- 1 970/90),
c) Sapena Granell e Coimbra Martins sobre a liberdade de circulação nos eixos viários
intracomunitários (B3- 1553/92),

— Tendo em conta o artigo 7--A do Tratado CE,

— Tendo em conta as suas Resoluções de 9 de Julho de 1992 sobre as consequências do
bloqueio das estradas em França (') e 15 de Julho de 1993 sobre a livre circulação nas vias de
transporte intracomunitárias (2),
— Tendo em conta o artigo 452 do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Transportes e do Turismo (A3-0017/94),

A. Considerando que se têm vindo a verificar cada vez com mais frequência ataques a veículos
e mercadorias — geralmente agro-pecuárias — por parte de sectores muito minoritários,
como forma de protesto contra as consequências da livre circulação no espaço comunitário;
(')
(2)

JO n2C 241 de 21.09.1992, p. 171
JO n° C 255 de 20.09.1993 , p. 158
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B. Considerando que essas acções se caracterizam pela sua expressão violenta, destruindo bens
e intimando pessoas devido à sua procedência;
C. Considerando que com estes actos de vandalismo se está a atacar frontalmente e em
particular uma das quatro liberdades em que se baseia a realização do mercado único — a
livre circulação de mercadorias ;

D. Considerando que o sector europeu dos transportes se confronta já com problemas
suficientes inerentes ao seu desenvolvimento, sem ter que servir de bode expiatório nos
conflitos de interesses comerciais que decorrem da abolição das fronteiras internas ;
E. Considerando que a relação entre livre circulação, PCT e mercado interno não pode ser posta
em causa, tal como se depreende do texto do artigo 72-A do Tratado CE, já que a livre
circulação não poderá ser garantida no espaço comunitário sem que previamente se garanta
um sistema de transportes que não seja coarctado por ataques injustificados e discriminató
rios ;

F. Considerando que nalguns países a opinião pública em geral e os transportadores e
produtores em especial se mostram cada vez mais indignados com o que consideram a
impunidade ostentada pelos agressores noutros Estados-membros ;

G. Considerando que , em tais circunstâncias, a dimensão que estes acontecimentos poderão
assumir inclui o risco de uma espiral de represálias inadmissíveis na perspectiva da
realização do mercado interno e que esta questão poderá ter importantes repercussões no
conjunto da União Europeia,
1 . Solicita aos Estados-membros da Comunidade Europeia atingidos por este tipo de
incidentes que garantam, nos seus respectivos territórios, de acordo com o estabelecido nos
Tratados quanto às quatro liberdades, o exercício efectivo da liberdade de circulação de
mercadorias ;

2 . Convida os Governos da União Europeia a, de acordo com a sua ordem constitucional
interna, que é garante, em qualquer caso, dos direitos democráticos e das liberdades fundamen
tais, lutarem energicamente contra o sentimento de impunidade que costuma acompanhar este
tipo de actos, adoptando as medidas preventivas que se imponham ;

3 . Entende que os prejuízos económicos decorrentes de actos desta índole devem ser
compensados urgente e adequadamente ;
4.

Solicita à Comissão que :

a) com base no artigo 1692 do Tratado CE, se necessário, inste os Estados-membros ao mais
estrito cumprimento das obrigações que sobre eles impendem em matéria de livre circulação
nos termos do artigo 7--A do Tratado CE, relativo à efectiva realização do mercado interno;

b) actue, com base no artigo 62 do Tratado CE, contra qualquer discriminação baseada na
nacionalidade, tendo em conta que, neste tipo de casos, a discriminação se concretiza de
facto por omissão, ao não se verificar a intervenção oportuna das autoridades governamen
tais no caso de ataques a veículos e/ou mercadorias de origem não nacional ;
c) proponha um novo instrumento comunitário para compensar adequadamente os prejuízos
directos sofridos pelas vítimas destes ataques discriminatórios ; esse mecanismo de compen
sação deveria ser alimentado por contributos da Comunidade, dos Estados-membros e das
companhias seguradoras ;
5.

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e

aos Governos dos Estados-membros .
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15. Negociações com a Confederação Helvetica nos domínios dos transportes
rodoviários e aéreos

A3-0136/94

Resolução sobre a recomendação de decisão do Conselho relativa a abertura de negociações entre
a Comunidade Europeia e a Confederação Helvética nos domínios dos transportes rodoviários e
dos transportes aereos
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a sua Resolução de 24 de Fevereiro de 1 994 sobre a abertura de negociações
entre a Comunidade Europeia e a Confederação Helvética sobre os transportes rodoviários e
aéreos ('), na qual , entre outros aspectos, se emite parecer sobre o procedimento a seguir para
conferir mandato de negociação à Comissão,
— Tendo em conta a recomendação da Comissão de uma decisão do Conselho relativa à
abertura de negociações entre a Comunidade Económica Europeia e a Confederação
Helvética nos domínios dos transportes rodoviários e dos transportes aéreos ,
— Tendo em conta o Acordo entre a Comunidade Europeia e a Confederação Helvética sobre o

transporte rodoviário e ferroviário de mercadorias (2) e o convénio administrativo respeitante
ao regime a aplicar em caso de saturação da capacidade previsto nesse Acordo (3), que entrou
em vigor em 22 de Janeiro de 1 993 (4),

— Tendo em conta o referendo realizado na Suíça em 20 de Fevereiro de 1994 sob a iniciativa
popular com vista à protecção da região dos Alpes contra os transportes em trânsito,
— Tendo em conta o seu parecer de 30 de Outubro de 1992 (5), sobre o referido Acordo, bem
como as suas resoluções de 16 de Novembro de 1988 (6) sobre as relações entre a
Comunidade Europeia e alguns países terceiros no domínio dos transportes, de 12 de Junho
de 1991 (7) sobre os prejuízos causados aos habitats naturais e semi-naturais nos Alpes (CE e
países membros da AECL) em resultado da intensificação do turismo de verão e de inverno
nestas regiões, de 10 de Julho de 1991 (8) sobre as relações entre a Comunidade Europeia e
os Estado-membros da AECL no domínio dos transportes, de 1 8 de Setembro de 1 992 (9)
sobre o Livro Verde sobre o impacto dos transportes no meio ambiente — uma estratégia
comunitária para o desenvolvimento de transportes compatíveis com o ambiente, de 1 6 de
Novembro de 1993 ( l0) sobre os acordos no domínio dos transportes aéreos com países
terceiros, de 27 de Maio de 1993 (") sobre o Livro Branco relativo à futura evolução da

política comum dos transportes , e de 18 de Janeiro de 1994 ( 12) sobre a futura evolução da
política comum dos transportes,
— Tendo em conta o Acordo sobre o Espaço Económico Europeu (EEE), assinado no Porto em
2 de Junho de 1992 ,

— Tendo em conta a Comunicação da Comissão sobre as Futuras Relações com a Confedera

ção Helvética (COM(93)0486) e as conclusões do Conselho da União Europeia de 10 de
Novembro de 1993 (9830/93 AELE) relativas a esse documento,

— Tendo em conta o n2 2 do artigo 902 do Regimento,

— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Transportes e do Turismo (A3-0 136/94),
(')
(2)
O
(4)
(5 )
(6)
(7)
(8)
O
( l0)
(")
O 2)

Cf. acta dessa data (Parte II , ponto 1 )
JO n£ L 373 de 21.12.1992, p. 26
JO ns L 47 de 25.02. 1993 , p. 42
JO n2 L 33 de 09.02. 1993 , p. 17
JO n£ C 305 de 23 . 1 1 . 1992, p. 606
JO n£ C 326 de 19.12.1988, p. 57
JO n° C 183 de 15.07.1991 , p. 112
JO n£ C 240 de 16.09.1991 , p. 138
JO n2 C 284 de 02.1 1.1992, p. 164
Cf. acta dessa data (Parte II , ponto 9)
JO n° C 176 de 28.06.1993, p. 164
Cf. acta dessa data (Parte II, ponto 9)
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A. Considerando que o Acordo CE/Confederação Helvética no domínio dos transportes
actualmente em vigor diz unicamente respeito ao tráfico de trânsito, não tomando em
consideração nem os transportes aéreos nem os transportes rodoviários bilaterais e os
problemas relacionados com o acesso ao mercado e a harmonização técnica e social ;
B. Considerando a situação criada pelo malogro do referendo realizado na Suíça em 6 de
Dezembro de 1992 sobre o Tratado EEE, de que o Acordo de Trânsito constituía um
apêndice importante ;

C. Considerando que, segundo o Anexo 8 do Acordo em vigor, no caso de não se realizar o
EEE, a Comunidade e a Suíça entabularão negociações com vista à concessão recíproca do
acesso aos respectivos mercados de transportes rodoviários e que uma declaração lavrada em
acta salienta a importância de uma liberalização no sector dos transportes aéreos ;
D. Considerando que o Conselho da União Europeia salientou a necessidade de as relações
CE-Confederação Helvética se intensificarem em domínios importantes como os transpor
tes, a livre circulação de pessoas, a investigação, o acesso ao mercado dos produtos
agrícolas, os obstáculos técnicos às trocas comerciais, o acesso aos concursos públicos, etc .;
E. Considerando que as conversações, embora continuando a observar uma lógica de
simultaneidade, não devem influenciar mutuamente os conteúdos das negociações secto
riais ;

F. Considerando que um eventual acordo com a Suíça no domínio dos transportes será
certamente submetido a referendo, representando assim uma questão política fundamental
para a futura adesão deste país à UE;

G. Considerando que a solução dos problemas ambientais ligados aos transportes na região
alpina deve ser procurada, entre outros aspectos, na reposição do equilíbrio entre os diversos
modos de transporte ;
H. Considerando as repercussões negativas da política de transportes da Suíça no domínio dos
transportes em trânsito, em virtude da qual cerca de 90% do transporte rodoviário de
mercadorias foi transferido para transporte ferroviário devido, nomeadamente, à manuten
ção do limite de 28 toneladas, situação que vai agravar-se na sequência do referendo de 20 de

Fevereiro de 1 994, o que, de resto, vai reforçar o desvio do tráfego pela Áustria;

I.

Considerando que, no entanto, todo e qualquer limite ao trânsito deve ser não discriminatório
e não deve lesar o princípio da livre circulação seguido pela Comunidade ;

J.

Considerando que, ainda que o resultado do referendo realizado na Suíça por iniciativa
popular com vista à protecção da região dos Alpes não ponha em causa a letra, antes o
espírito do Acordo de Trânsito CE-Confederação Helvética actualmente em vigor, será, no
entanto, necessária uma reflexão sobre os resultados dos estudos que a Comissão irá
apresentar ao Conselho e ao Parlamento a breve prazo;

K. Considerando que o Conselho suspendeu , de momento, a análise do projecto de negociações
nos domínios dos transportes rodoviários e dos transportes aéreos na sequência dos
resultados do referendo acima referido;

L. Considerando que a criação de um espaço aéreo europeu, no qual vigorem condições de
concorrência leal , é o objectivo que deverá visar o futuro acordo neste domínio a celebrar
com a Suíça;
M. Considerando ainda que os transportes enquanto serviços se enquadram no âmbito da
política comum dos transportes relativa aos países terceiros e não no da política comercial
comum ,

1 . Aprova o facto de o Conselho da União Europeia conferir um mandato de negociação à
Comissão para a obtenção de um acordo com a Confederação Helvética nos domínios dos
transportes rodoviários e dos transportes aéreos e espera que tal se realize o mais rapidamente
possível ;
2. Considera que, atendendo à especificidade da base jurídica relativa às negociações com a
Confederação Helvética, base jurídica referida nos acordos de trânsito, as conversações não
deveriam ser condicionadas no que se refere ao conteúdo por negociações relativas a sectores
diferentes ;
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3 . Insta o Conselho a ter em conta a posição do Parlamento Europeu contida na presente
resolução quando conferir mandato de negociação à Comissão;
4. Considera, no entanto, que tal mandato externo deve ser acompanhado por uma concerta
ção estreita entre as instituições europeias, com base no processo Luns-Westerterp e no artigo
228£ do Tratado da União Europeia;
5 . Reitera o seu ponto de vista, tal como expresso no seu parecer acima mencionado de 30 de
Outubro de 1992, na sua Resolução, de 18 de Setembro de 1992 e no seu supramencionado
parecer de 25 de Junho de 1993 e sobre o Acordo CE/Eslovénia no domínio dos transportes ('),
segundo o qual a União Europeia se encontra vinculada ao Acordo de Trânsito com a Suíça quer
no que se refere à duração quer ao conteúdo {pacta sunt servanda) e recorda que os acordos de
trânsito facilitam a circulação, tendo em conta a necessária modernização das infra-estruturas de
transportes, o transporte combinado e os factores ecológicos ;

6.

Entende que a União, a Áustria e a Suíça devem encontrar futuramente uma abordagem

comum para a solução dos problemas do trânsito alpino ;

7 . Considera que a Suíça terá de compreender a necessidade, no seguimento do resultado do
referendo de iniciativa popular com vista à protecção dos Alpes, de uma nova reflexão sobre os
transportes pesados internos e sobre o tráfego internacional com origem na Suíça e que atravessa
os Alpes ;
Transportes rodoviários

8 . Reputa que o acordo em matéria de transportes rodoviários deve englobar todo o acervo
comunitário, incluindo a cabotagem e a harmonização dos pesos e dimensões dos veículos, tendo
em vista um serviço de transportes rodoviários mais eficiente e sustentável do ponto de vista
ambiental ;

9.

É de opinião, consequentemente, que devem ser estudados na UE limites de tráfego e de

emissões não discriminatórios a aplicar em toda a região alpina e noutras zonas ecologicamente
sensíveis ;

10. Convida a Comissão a definir critérios viáveis para a noção de «área sensível», bem como
medidas concretas a adoptar;

11 .

É de opinião que o eventual acordo de liberalização deverá ser acompanhado por uma

intensificação do reequilíbrio intermodal , já iniciado com o Acordo de Trânsito em vigor;
12 . Considera ainda que a liberalização deverá abranger também o transporte efectuado por
transportadores comunitários entre a Suíça e os países membros do EEE;
Transportes aereos

13 . Regozija-se com o facto de as negociações incidirem sobre todo o ordenamento
comunitário existente — incluindo o 32 Pacote de liberalização dos transportes aéreos, as ajudas
estatais e as regras de concorrência —, bem como sobre a concessão aos transportadores
comunitários, por parte da Suíça, do direito de quinta liberdade para os serviços entre a Suíça e os
outros países da AECL;
14. Considera que os mecanismos institucionais necessários para garantir a aplicação do
Direito Comunitário deverão ser elaborados seguindo o exemplo — adoptado no âmbito do
acordo Noruega-Suécia no domínio da aviação — do «fundamento único», ainda que adaptado à
situação específica;
15 . Considera que, em cada situação, é importante que a União Europeia, durante as
negociações, salvaguarde os princípios de reciprocidade, de eliminação de todo o tipo de
discriminação, de interdição de medidas unilaterais e de reconhecimento da liberdade de os
utentes escolherem o meio de transporte que considerem mais adequado;

(')

JO n2 C 194 de 19.07. 1993, p. 356
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1 6. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, a Comissão, ao
Comité Económico e Social e aos Governos dos Estados-membros e da Confederação Helvética.

16. Controlos fronteiriços efectuados por determinadas companhias de aviação
A3-0081/94

Resolução sobre a incompatibilidade dos controlos de passaporte efectuados por determinadas
companhias de aviação com o artigo 7?-A do Tratado CE
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a alínea c) do artigo 32 e os artigos 72-A e 1002-A do Tratado CE,
— Tendo em conta o artigo 82- A do Tratado CE,
— Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 10 de Dezembro de
1948 , em especial o artigo 142: «Toda a pessoa sujeita a perseguição tem o direito de
procurar e de beneficiar de asilo em outros países»,

— Tendo em conta a Convenção Europeia de Salvaguarda dos Direitos do Homem e das
Liberdades Fundamentais , nomeadamente o Protocolo n2 4,

— Tendo em conta a Convenção de Genebra relativa ao estatuto de refugiado, de 1951 , e o
Protocolo Adicional de Nova Iorque de 1967 , que foram ratificados por todos os
Estados-membros ,

— Tendo em conta o Anexo 9 à Convenção de Chicago relativa à aviação internacional, de
1944, ao abrigo do qual não podem ser impostas quaisquer sanções às companhias de
aviação, excepto em caso de séria negligência que constitua assistência à imigração ilegal,
— Tendo em conta o Acordo e a Convenção de Schengen, o projecto de Convenção relativa às
Fronteiras Externas e a Convenção de Dublim relativa à determinação do Estado responsável
pela apreciação de um pedido de asilo ('),
— Tendo a conta as suas anteriores resoluções sobre a livre circulação de pessoas na
Comunidade Europeia, a Convenção de Schengen, o projecto de Convenção relativa às
Fronteiras Externas e a Convenção de Dublim,
— Tendo em conta o artigo 1482 do seu Regimento,

— Tendo em conta a sua Resolução de 19 de Novembro de 1992 sobre a supressão dos
controlos das fronteiras internas e a livre circulação de pessoas na Comunidade Europeia (2),
— Tendo em conta o Livro Branco da Comissão ao Conselho Europeu de 14 de Junho de 1985 ,
sobre a realização do mercado interno (COM(85)0310), que prevê uma série de propostas de
directivas em matéria de liberdade de circulação,
— Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento relativa à
supressão dos controlos nas fronteiras SEC(92)0877 ,
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e dos Direitos dos Cidadãos

(A3-0081 /94),
Boletim das Comunidades Europeias ns 6 de 1990, p. 155
JO n«C 337 de 21.12.1992, p. 211
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A. Considerando que a livre circulação de pessoas no interior da Comunidade, e agora a União,
deveria ter sido concretizada em 31 de Dezembro de 1992, mas que não o foi devido à não
apresentação de propostas legislativas adequadas pela Comissão, bem como ao não
cumprimento por parte dos Estados-membros dos pré-requi sitos citados nas conclusões da
Presidência do Conselho Europeu de Edimburgo :
— conclusão do processo de ratificação da Convenção de Dublim relativa ao Asilo;
— conclusão da Convenção relativa às Fronteiras Externas ;
— conclusão das negociações sobre a Convenção relativa ao Sistema Europeu de
Informação;
B. Considerando que as transportadoras que operam de e para os Estados-membros, tais como o
Reino Unido, a França e a Itália são obrigadas , em virtude do disposto na legislação relativa à
responsabilidade civil das transportadoras e penalidades a ela associadas, a efectuar um
duplo controlo de passaportes e de documentos de viagem aos passageiros que viajam de e
para esses Estados-membros ;

C. Considerando que as transportadoras que transportam, para esses Estados-membros,
passageiros que não possuam os necessários documentos de viagem correm o risco de se
verem aplicadas elevadas multas relativas a todos os passageiros nessas circunstâncias ;
D. Considerando que a Convenção de Schengen requer também que os nove Estados
signatários introduzam legislação relativa à responsabilidade civil das transportadoras
aéreas, marítimas e terrestres , com penalidades para as transportadoras que transportarem
cidadãos de países de terceiros que não possuam os documentos de viagem necessários ;

E. Considerando que as transportadoras não deveriam ser colocadas em posição de decidir
quem pode exercer o direito de livre circulação e de pedir asilo, ao abrigo dos vários Tratados
e Convenções ;
F. Considerando que o exercício desses direitos deveria ser da competência das autoridades
competentes dos Estados-membros ;
G. Considerando que os controlos de passaportes efectuados pelas transportadoras, em virtude
da legislação relativa à responsabilidade civil das transportadoras, devem ser distintos dos
controlos de identidade relacionados com a segurança, que deveriam, em princípio, ser os
mesmos para viagens no interior de cada Estado-membro ou para outros destinos no interior
da União ;

H. Considerando que não podemos contar com a adopção de convenções a nível intergoverna
mental para conseguir a livre circulação de pessoas ou o respeito dos direitos humanos,
1 . Solicita à Comissão que introduza legislação com vista a concretizar, o mais rapidamente
possível, a livre circulação de pessoas ;
2. Solicita à Comissão que examine a legislação relativa à responsabilidade civil das
transportadoras, bem como as penalidades a ela associadas, nomeadamente a legislação do
Reino Unido e dos países signatários de Schengen para verificar se é contrária a qualquer
legislação comunitária existente, no que se refere a viagens no interior da União;

3 . Insta os Estados-membros que adoptaram a legislação relativa à responsabilidade civil das
transportadoras a procederem, de acordo com o espírito e os objectivos dos Tratados CE, à sua
revogação ;

4. Insta os Estados-membros a especificar que os controlos de identidade relacionados com a
segurança serão os mesmos em viagens domésticas que em viagens para outros destinos no
interior da União;

5 . Insta as companhias aéreas a, no sentido de uma contribuição mínima para a livre
circulação de pessoas, deixarem de praticar duplos controlos ;
6. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e
aos Governos e parlamentos dos Estados-membros .
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17. Contribuição da CE para a conta «Segurança Nuclear» *
A3-0127/94

Proposta de decisão do Conselho que conclui um acordo, sob a forma de troca de cartas, com o
Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento relativo à contribuição da Comuni
dade Europeia para a conta «Segurança Nuclear» (COM(93)OS15 — C3-0482/93)

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSÃO

DO PARLAMENTO

(Alteração n- 1 )
Primeiro considerando

Considerando que a situação precária em matena de
segurança nuclear em diversos países da Europa Central
e Oriental e da ex-União Soviética implica um esforço
internacional tendo em vista melhorar o nível de seguran
ça nuclear nos referidos países ; que, através dos progra
mas de assistência técnica PHARE e TACIS , a Comuni

dade consagra meios importantes para este efeito;

Considerando que a situação precana em matena de
segurança nuclear em diversos países da Europa Central
e Oriental e da ex-União Soviética implica um esforço
internacional tendo em vista, no âmbito de uma estratégia
coordenada, melhorar o nível de segurança nuclear nos
referidos países ; que, através dos programas de assistên
cia técnica PHARE e TACIS , a Comunidade consagra
meios importantes para este efeito ; que, além disso, a
Comissão apresentou uma proposta de decisão que altera
a Decisão 77/270/Euratom com vista a habilitar a Comis

são a contrair empréstimos Euratom a fim de contribuir
para o financiamento da melhoria do grau de eficácia e de
segurança do parque nuclear de certos países terceiros
(COM(92)0467;

(Alteração n2 2)
Após o segundo considerando (novo considerando)

Considerando que a Comissão deve certificar-se de que
as operações efectuadas a título da conta «Segurança
Nuclear» do Banco Europeu para a Reconstrução e o
Desenvolvimento são coordenadas com a estratégia de
segurança nuclear adoptada pela União Europeia em
relação aos países da Europa Central e Oriental e aos
Estados da ex-União Soviética;

(Alteração n2 3)
Após o segundo considerando (novo considerando)
Considerando a necessidade de recolocar a questão da

segurança nuclear na problemática das escolhas energé
ticas globais da Europa Central e Oriental e da CEI, por
forma a definir as estratégias de ajuda mais adequadas,
salientando, a este propósito, as conclusões do relatório
elaborado conjuntamente, em Junho de 1993, pelo Banco
Mundial, a Agência Internacional da Energia (AIE) e o
Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimen
to (BERD);
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ALTERAÇÕES

TEXTO

DA COMISSÃO

DO PARLAMENTO

(Alteração ns 4)
Após o segundo considerando (novo considerando)

Considerando que o país beneficiário deve respeitar os
principais acordos internacionais em matéria de seguran
ça, aderir às Convenções Internacionais de Viena e de
Paris sobre a responsabilidade civil dos operadores e,
para este efeito, proceder à elaboração de disposições
adequadas relativas a seguros;

(Alteração n2 5)

Após o segundo considerando (novo considerando)
Considerando que o país beneficiário deve ser dotado de
uma instância independente encarregada da segurança,
prever a substituição das centrais nucleares que ofere
çam menos condições de segurança, elaborar medidas de
poupança de energia, planear o estabelecimento gradual
de um preço real da energia e prever a elaboração de um
programa energético global;

(Alteração n° 6)

Após o segundo considerando (novo considerando)
Considerando que, por isso, qualquer tipo de ajuda
material, julgada indispensável a curto prazo, às centrais
mais perigosas — em especial às que dispõem de reacto
res dos tipos RBMK e VVER-230 — mas essenciais para
a produção de electricidade no país beneficiário deve em
qualquer dos casos estar ligada à existência ou à prepa
ração de um projecto com vista ao encerramento prévio
destas centrais;

(Alteração n° 7)

Após o segundo considerando (novo considerando)
Considerando que a Comissão elaborará, no âmbito do
processo orçamental, um relatório anual destinado ao
Parlamento e ao Conselho sobre as operações efectuadas
a título da conta «Segurança Nuclear» do Banco Europeu
para a Reconstrução e o Desenvolvimento e sobre a sua
compatibilidade com a estratégia de segurança nuclear
da União Europeia ;
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Resolução legislativa que contém o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de decisão
do Conselho que conclui um acordo, sob a forma de troca de cartas, com o Banco Europeu para a
Reconstrução e o Desenvolvimento relativo à contribuição da Comunidade Económica Europeia
para a conta «Segurança Nuclear» (COM(93)0515 — C3-0482/93)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (CC)M(93)0515 ),
— Consultado pelo Conselho, nos termos do artigo 2352 do Tratado CE (C3-0482/93 ),

— Tendo em conta o relatório da Comissão da Energia, Investigação e Tecnologia e o parecer
da Comissão das Relações Económicas Externas (A3-0 127/94),
1.

Aprova a proposta da Comissão, com as alterações que nela introduziu ;

2.

Insta a Comissão a alterar a sua proposta nesse sentido, nos termos do n2 2 do artigo 1 892-A

do Tratado CE ;

3.

Solicita ao Conselho que o informe, caso pretenda afastar-se do texto aprovado pelo

Parlamento ;

4. Requer o início do processo de concertação, caso o Conselho pretenda afastar-se do texto
aprovado pelo Parlamento;

5.

Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da

Comissão ;

6.

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

18. Politicas estruturais

a)

A3-0096/94

Resolução sobre as actividades de informação e publicidade a levar a efeito pelos Estados
-membros relativamente às intervenções dos fundos estruturais e do Instrumento Financeiro de
Orientação da Pesca (IFOP)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta o artigo 322 do Regulamento (CEE) n2 2082/93 sobre a coordenação entre as
intervenções dos diferentes fundos estruturais ('), adiante designado por «Regulamento de
Coordenação»,
— Tendo em conta o ponto 5 da declaração da Comissão relativa ao código de conduta sobre a
execução das políticas estruturais (2),
— Tendo em conta a declaração interinstitucional de 25 de Outubro de 1993 e a sua Resolução
de 17 de Novembro de 1993 sobre a democracia, a transparência e a subsidiariedade (3),
— Tendo em conta o projecto de decisão da Comissão em matéria de acções de informação e
publicidade a levar a efeito pelos Estados-membros relativamente às intervenções dos
Fundos Estruturais e do Instrumento Financeiro de Orientação da Pesca (IFOP) (C3
0031 /94),

— Tendo em conta o relatório da Comissão da Política Regional , do Ordenamento Territorial e
das Relações com o Poder Regional e Local(A3-0096/94), (C3-0031 /94)
(■)
(2)
O
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A. Considerando que no referido projecto a Comissão assume como objectivo a promoção do
reforço do conhecimento e da transparência da acção da Comunidade e delimita o campo de
intervenção, incluindo os Quadros Comunitários de Apoio e os programas operacionais,
sem, todavia, fazer referência ao disposto no n- 1 do artigo 322 do Regulamento de
Coordenação relativo à publicidade dos planos de desenvolvimento por parte dos Estados
-membros e que , por conseguinte, tal publicidade é deixada ao critério dos Estados
membros ;

B. Considerando que a transparência da acção da Comunidade e dos Estados-membros em
matéria de Fundos Estruturais é indispensável para:
a) favorecer uma utilização mais ampla das intervenções comunitárias e melhorar a sua
eficácia mediante a participação das autoridades locais e das forças sociais com base no
princípio da parceria;
b) contribuir para reforçar o consenso dos cidadãos em relação ao processo de construção
europeia;

c) permitir a formação de uma opinião pública critica e vigilante ;

C. Considerando que o texto do Regulamento de Coordenação proposto pela Comissão previa
que os Estados-membros se incumbissem da publicidade dos planos de desenvolvimento
antes de estes serem submetidos à apreciação da Comissão;
D. Considerando, além disso, que o Parlamento, ao aprovar em primeira leitura algumas
alterações que melhoram o referido texto, salientou a exigência de se reforçar a oportunidade
e a eficácia da informação sobre os planos, os Quadros Comunitários de Apoio e os
programas operacionais, a fim de permitir a participação activa dos interessados,

1 . Verifica que o projecto da Comissão não tem em conta a posição do Parlamento, privilegia
a publicidade pura e simples em relação à informação, bem como a informação a posteriori em
relação àquela que deveria acompanhar o processo relativo à programação e aplicação das
intervenções dos fundos desde a fase de elaboração dos planos de desenvolvimento;

2. Está convicto de que para a elaboração dos Quadros Comunitários de Apoio, que, importa
não esquecer, são construídos com base nos planos de desenvolvimento e no respeito do
princípio da parceria, é indispensável uma informação adequada e oportuna sobre a elaboração
dos planos de desenvolvimento, e de que, por maioria de razão, tal informação é indispensável
quando o plano de desenvolvimento compreende também as propostas de intervenção para os
planos operacionais e a Comissão deve adoptar uma única decisão ;
3 . Considera que o chamado procedimento de notificação previsto no Acordo Interinstitucio
nal sobre a democracia, a transparência e a subsidiariedade permite à Comissão contribuir com a
sua iniciativa para a aplicação do n2 1 do artigo 322 do Regulamento de Coordenação, mediante a
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias de uma síntese do Quadro Comuni
tário de Apoio que pretende adoptar, acompanhando-a da indicação das linhas do plano de
desenvolvimento, com base nas quais o referido quadro tenha sido preparado;

4. Considera indispensável reforçar as medidas tendentes a garantir uma ampla informação
acerca dos procedimentos e das formalidades administrativas que as pessoas singulares e
colectivas potencialmente beneficiárias das intervenções dos Fundos Estruturais devem cumprir
junto dos organismos competentes aos diversos níveis ; considera, para o efeito, oportuno
promover e favorecer uma relação mais directa entre os funcionários da Comissão e as
instituições regionais e locais, designadamente mediante a organização, junto da Comissão e das
diversas entidades territoriais, de seminários e encontros informativos ;

5 . Considera que a informação sobre a acção da Comunidade deve dizer respeito não só às
intervenções dos Fundos Estruturais incluídas nos Quadros Comunitários de Apoio mas também
às iniciativas comunitárias e às políticas e programas que contribuem ou podem contribuir para o
objectivo da coesão económica e social ; que, para tanto, importa favorecer a constituição, a nível
regional, de verdadeiras redes de informação sobre o conjunto dos instrumentos e das políticas
que intervêm ou podem intervir no domínio da coesão económica e social : os Fundos Estruturais,
o Fundo de Coesão, as iniciativas comunitárias, as ajudas às PME, os mecanismos de
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Edimburgo, os empréstimos BEI e CECA, os fundos europeus de investimento, as políticas e
programas de carácter estrutural , etc .; que as referidas redes de informação sobre a coesão
económica e social poderiam utilizar a experiência dos gabinetes de informação, mas deveriam
destinar-se essencialmente às autoridades regionais e locais e às forças sociais, bem como a
fornecer elementos informativos aos orgãos de comunicação social ;

6. Está convicto de que o Comité das Regiões pode dar um importante contributo para uma
informação tendente a promover a participação das autoridades locais e regionais e das forças
sociais na gestão dos Fundos Estruturais e das políticas regionais e de coesão em geral ; que o
referido Comité, dotado de estruturas adequadas, deveria ser o principal destinatário das
informações provenientes das instituições comunitárias e dos Estados-membros e um dos
principais canais de informação das regiões e das autoridades locais, assim como dos órgãos de
comunicação social ;
7 . Solicita que se adoptem as medidas necessárias tendentes a favorecer o acesso do Comité
das Regiões, das instituições regionais e locais e das forças sociais aos bancos de dados da
Comissão (como o ARINCO para os Fundos Estruturais e o PRECOM para os empréstimos
comunitários) e do Parlamento (Observatório legislativo); tais bancos de dados podem, com
efeito, se forem constantemente actualizados , contribuir de forma eficaz para uma informação
ampla, actualizada e atempada sobre as políticas comunitárias , designadamente as que dizem
respeito à coesão;
8 . Solicita que a Comissão ajuste, na medida do possível, o seu projecto de decisão sobre a
informação e a publicidade das intervenções estruturais às indicações e exigências contidas nos
pontos acima expostos e que, caso não seja possível incluí-las na referida decisão, adopte as
iniciativas adequadas ; solicita, em particular, que se introduzam no projecto de decisão em
análise alterações destinadas a:

— solicitar aos Estados-membros o respeito do n2 1 do artigo 322 do Regulamento de
Coordenação ;

— utilizar o chama.do procedimento de notificação previsto no Acordo Interinstitucional sobre
a democracia, a transparência e a subsidiariedade com o objectivo de informar acerca do
conteúdo dos Quadros Comunitários de Apoio que a Comissão pretenda aprovar e acerca das
linhas gerais dos planos de desenvolvimento que sirvam de base aos referidos quadros ;
— assegurar o respeito pela Directiva 90/3 1 3/CEE relativa à liberdade de acesso à informação
em matéria de ambiente ('), com vista a garantir uma maior transparência na aplicação das
intervenções estruturais ;

— solicitar às autoridades nacionais e regionais que adoptem e coordenem medidas relativa
mente às informações sobre os Fundos Estruturais e os outros instrumentos da política de
coesão na perspectiva de criação de verdadeiras redes de informação sobre a política de
coesão económica e social ;

— prever a presença de representantes das instituições europeias nos actos públicos relaciona
dos com intervenções dos Fundos Estruturais ;
— instar as autoridades nacionais e regionais a garantir uma informação mais profunda acerca
da avaliação do impacte ambiental da estratégia e das acções propostas nos Quadros
Comunitários de Apoio, tendo em conta os princípios de um desenvolvimento sustentável ;

— alargar os objectivos do projecto de decisão, incluindo a melhoria da eficácia das ajudas
comunitárias e da aplicação do princípio da parceria;
— prever e estabelecer medidas com vista a uma divulgação adequada do relatório anual
previsto no artigo 312 do Regulamento de Coordenação e dos resultados da consulta aos
parceiros sociais a nível europeu , prevista no mesmo artigo;

— reforçar o ponto 4 do anexo ao projecto de decisão, que se deveria intitular «informações
sobre as intervenções comunitárias ...», completando-o, de forma particular, no sentido de
facilitar a informação das autoridades públicas, regionais e locais e dos particulares acerca
das formalidades administrativas, já que este é o único ponto que trata da informação
propriamente dita e não simplesmente de publicidade .
9.
(')

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão.
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b) A3-0080/94

Resolução sobre as irregularidades e o reembolso das importâncias pagas indevidamente no
âmbito do financiamento das políticas estruturais

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta o projecto de regulamento da Comissão relativo as irregularidades e ao
reembolso das importâncias pagas indevidamente no âmbito do financiamento das políticas
estruturais (C3-0030/94),

— Tendo em conta o artigo 232 do Regulamento (CEE) n2 4253/88 do Conselho, com a
redacção que lhe é dada pelo artigo 12 do Regulamento n2 2082/93 de 20 de Julho de 1993 ,
— Tendo em conta o n2 4, segundo travessão, da declaração da Comissão relativa ao código de
conduta sobre a execução das políticas estruturais ('),
— Tendo em conta o artigo 1482 do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental (A3-0080/93 ),

A. Considerando que a Comissão se esforçou por ter em conta as observações do Parlamento

sobre o projecto de regulamentação relativa à aplicação das disposições contidas no n2 1 do
artigo 232 do regulamento n2 4253/88 sobre as medidas que os Estados-membros devem
adoptar para prevenir e sancionar as irregularidades, recuperar os fundos e fornecer uma
informação adequada à Comissão,

1 . Solicita à Comissão que elabore uma regulamentação susceptível de induzir os Estados
-membros à adopção de medidas que permitam :

a) uma identificação e responsabilização precisa dos organismos nacionais (centrais e locais)
aos quais compete o controlo, quer a nível interno quer externo, das administrações que
gerem os fundos ;
b) informar de forma exacta a Comissão acerca de todas as irregularidades identificadas, do não
cumprimento (por acção ou omissão) da legislação comunitária ou nacional , havendo que ter
em atenção não só os aspectos financeiros, mas também a qualidade da execução (estudos de
impacto ambiental , por exemplo) e das acções administrativas e judiciais empreendidas,
bem como do quadro legislativo (civil e penal) e administrativo em que a prevenção e a
sanção das irregularidades e ilegalidades que se inscrevem e ainda dos esforços , a nível de
pessoal e de recursos financeiros, desenvolvidos pelas instâncias de inquérito, de informa
ção, de prevenção e sancionatórias, inclusivamente em relação às suas restantes actividades ;

c) uma aplicação rigorosa da disposição contida no terceiro travessão do n2 1 do artigo 232,
segundo a qual «o Estado-membro será subsidiariamente responsável pelo reembolso das
importâncias indevidamente pagas» «salvo se o Estado-membro e/ou o intermediário e/o
promotor provarem que esse abuso ou negligência lhes não são imputáveis».
2. Solicita, nesse sentido, à Comissão que complete a regulamentação destinada a dar
aplicação ao n2 1 do artigo 232 do Regulamento n2 4253/88, através de disposições que prevejam:

a) a identificação exacta dos organismos encarregados de efectuar o controlo da legitimidade e
da pertinência das acções de execução, a nível nacional , central e local, das medidas
financeiras dos fundos, quer a nível interno quer externo, das administrações responsáveis
pela gestão;

b) a descrição circunstanciada dos órgãos administrativos e judiciais encarregados de prevenir
e sancionar as irregularidades e ilegalidades;

(')
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c) o máximo de transparência e precisão nas informações que os Estados-membros fornecem à
Comissão, designadamente através :
— da organização de uma cooperação entre a Comissão e os Estados-membros com vista à
melhoria das estruturas legislativas e administrativas destinadas à prevenção e sanção
das irregularidades, bem como à recuperação dos fundos ;
— da cooperação entre os Estados-membros com a Comissão relativamente às irregulari
dades que possam produzir efeitos, ou possam verificar-se, fora do Estado que realiza o
inquérito;
— o reembolso das despesas de justiça ao Estado-membro na condição de a Comissão ser
mantida ao corrente e, se necessário, associada aos processos sancionatórios, segundo as
formas previstas na legislação do Estado-membro;
— a possibilidade de comunicar os nomes de pessoas singulares ou colectivas, designada
mente no quadro da aplicação do acordo que, nos termos do artigo 1382-C do Tratado
CE, regulamentará o exercício do poder de inquérito do Parlamento;
d) a recuperação eficaz dos montantes indevidos, que deverá ser reforçada através de indicação
precisa das provas da não imputabilidade por abuso ou negligência ao Estado-membro e da
subordinação explicita da isenção de responsabilidade ao facto de o Estado-membro ter
aceite a assistência técnica eventualmente oferecida pela Comissão para efeitos dos
procedimentos de reposição ;
3.

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão .

19. Estatuto do pessoal de enfermagem
A3-0123/94

Resolução sobre a valorização do estatuto do pessoal que dispensa cuidados de enfermagem
O Parlamento Europeu ,

— Tendo em conta a proposta de resolução apresentada pela Deputada Lenz e outros sobre a
valorização do estatuto do pessoal que dispensa cuidados de enfermagem (B3-0281 /92),
— Tendo em conta as Directivas 77/452/CEE, 77/453/CEE, 92/5 l /CEE e 89/48/CEE, que
regulamentam este sector de actividade ;

— Tendo em conta a sua Resolução de 19 de Novembro de 1993 sóbre a política de saúde
pública após Maastricht (');
— Tendo em conta o artigo 452 do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Direitos da Mulher (A3-0 123/94),

A. Considerando a entrada em vigor do Tratado da União Europeia e do Mercado Interno
europeu ;

B. Considerando que o Tratado da União Europeia comete responsabilidades à Comunidade
quanto ao desenvolvimento de uma política coordenada de saúde pública (artigo 1 292 do
Tratado CE);

C. Atendendo a que a evolução demográfica no sector dos cuidados de saúde requer um número
crescente de pessoal qualificado, tanto no domínio da tecnologia médica como no dos
cuidados ao domicílio;

(')

Cf. acta dessa data (Parte II, ponto 5 )
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D. Considerando que a abertura do Mercado Interno irá acentuar as importantes flutuações
(designadamente, a extrema carência de pessoal de enfermagem) que afectam o emprego
neste sector, e tendo em conta a diversidade das situações observadas nos Estados-membros ;
E. Considerando que a humanização e a qualidade dos cuidados de enfermagem constituem
factores primordiais de toda e qualquer política de saúde, e que a promoção de medidas
atinentes à revalorização do estatuto do pessoal de enfermagem assume um papel de eixo
prioritário,
1 . Convida os Estados-membros, tendo em conta a crise que atravessa o sector dos cuidados
de enfermagem, a adoptarem as medidas necessárias, que permitam revalorizar o estatuto social
e financeiro do pessoal de enfermagem, e a providenciarem no sentido da melhoria das
respectivas condições de trabalho ;

2. Solicita à Comissão que efectue uma análise comparativa da oferta e da procura no mercado
dos cuidados de saúde e que proceda à definição do quadro em que devem inscrever-se a
melhoria das condições de trabalho, quer o desenvolvimento de uma política de recrutamento,
promoção e formação contínua;
3 . Insta a Comissão a proceder à instauração de uma rede de informação, bem como à
implementação de programas de acção no domínio da formação contínua, da reciclagem, do
intercâmbio de experiências profissionais e de iniciativas inovadoras em matéria de organização
dos cuidados de enfermagem, quer a nível comunitário, quer extracomunitário, por forma a
incentivar a política de recrutamento nesta profissão;
4. Exorta a Comissão a efectuar, em cooperação com organizações das profissões médicas e
paramédicas, um estudo relativo à melhoria das condições de trabalho e de vida do pessoal de
enfermagem (designadamente, a guarda de crianças, a redução do tempo de trabalho, o trabalho a
tempo parcial, a licença para assistência à educação dos filhos, etc .), visando garantir o
desenvolvimento harmonioso da vida profissional , familiar e social e respeitar o princípio do
reconhecimento mútuo dos diplomas ;
5 . Solicita à Comissão que, no âmbito da melhoria da saúde e da segurança dos trabalhadores
(artigo 1 182-A do Tratado CE), proceda à elaboração, com base no estudo acima mencionado, de
uma proposta relativa à melhoria das condições de segurança e de saúde no trabalho dos
profissionais de enfermagem, a fim de combater, designadamente, a síndrome do esgotamento;
6. Insta a Comissão a assegurar a mobilidade intracomunitária no domínio dos cuidados de
saúde, promovendo intercâmbios entre os profissionais do sector (modelo Erasmus e outros
programas comunitários em vigor);
7 . Solicita aos Estados-membros que promovam a elaboração de estudos de custo/eficácia
com vista à reorganização das prestações de cuidados de enfermagem (como seja, a organização
geral de cuidados de enfermagem globais), a intensificação de programas de formação, o
desenvolvimento dos cuidados ao domicílio, sobretudo dos destinados a pessoas idosas, o
desenvolvimento dos cuidados de carácter paliativo ou de outras fontes geradoras de postos de
trabalho que permitam o reaproveitamento da experiência profissional do pessoal de enferma
gem, por forma a responder à evolução das necessidades no sector dos cuidados de saúde ;

8 . Insta os Estados-membros a que implementem as estruturas necessárias à promoção ou
intensificação dos cuidados de carácter paliativo ;

9.

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e

aos Governos dos Estados-membros .
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20. Pesca

a)

*

B3-0254, 0259, 0266 e 0270/94

Resolução sobre os problemas no sector da pesca
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a sua Resolução de 10 de Fevereiro de 1994 sobre a crise no sector da
pesca ('),

A. Recordando os objectivos da política comum da pesca e, nomeadamente, os objectivos de
conservação dos recursos da pesca e de preservação do emprego nas regiões dependentes
desta actividade ;

B. Considerando que, pelo segundo ano consecutivo, o sector das pescas na Comunidade está a
ser atingido por uma crise muito grave ;
C. Considerando que a ausência de harmonização social e monetária nos países da Comunidade
constitui uma importante distorção de concorrência ;
D. Tendo em conta a ineficácia dos dispositivos de regulação do mercado, bem como dos
dispositivos de controlo ;
E. Considerando que o restabelecimento dos preços na importação, provisório e a um nível
muito insuficiente, não permitiu que se corrigisse a orientação dos preços e se fizesse
respeitar a preferência comunitária;
F. Considera que as soluções preconizadas pela Comissão para fazer face a esta crise sem
precedentes são irrelevantes e lamentando que até agora a Comissão se tenha recusado a
aplicar a cláusula de salvaguarda;

G. Preocupado com o risco de desenvolvimento do fenómeno das transferências de quotas de
pesca entre Estados-membros,
1 . Denuncia a falta evidente de vontade política por parte do Conselho nesta questão e a sua
incapacidade para resolver de forma duradoura o problema dos preços mínimos à importação,
sobretudo no que se refere aos produtos frescos ; regista, todavia, com interesse a campanha de
promoção lançada recentemente ;
2. Recorda veementemente a necessidade de dar respostas válidas e a longo prazo aos
problemas com que se confronta o sector da pesca;
3.

Recorda o seu pedido de realização de um Conselho de Ministros extraordinário sobre as

pescas ;

4. Recorda o seu pedido de realização sem demora de uma conferência europeia sobre as
pescas que crie uma nova organização comum de mercado, susceptível de tomar em considera
ção os interesses do conjunto de intervenientes nas pescas ; solicita, nomeadamente, que se
tomem medidas para melhorar os circuitos de comercialização, a fim de contribuir para a
revalorização dos preços na produção;
5 . Solicita que se aumentem os preços mínimos na importação, que os mesmos sejam tornados
extensivos a novas espécies e aplicados para além de 15 de Março de 1994;
6. Recorda o seu pedido à Comissão e aos Estados-membros para que reforcem o controlo das
importações selvagens e, em especial , os transbordos fraudulentos ao largo da costa;
7 . Manifesta o seu desejo de que, nesta nova crise, a União se muna de um sistema eficaz de
controlo, verdadeiro pilar de qualquer política comum das pescas, cuja gestão deve ser entregue à
Comissão ;

8 . Recorda o seu pedido de criação de um instrumento financeiro destinado a compensar as
baixas de preços dos produtos da pesca;
9. Solicita à Comissão que proponha uma reforma da organização comum de mercado da
pesca, em concertação com as organizações interessadas, a fim de garantir um rendimento
remunerador aos pescadores e assegurar o futuro do sector das pescas na União Europeia;
(')

Cf. acta dessa data (Parte II, ponto 4 a))
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10. Manifesta o desejo de que se preveja, em colaboração com os Estados-membros , a
aplicação de um regime comum de segurança social, nos termos do artigo 1 182 do Tratado CE ;
1 1 . Chama solenemente a atenção da Comissão e do Conselho para a necessidade de agir
rapidamente ;

12 . Solicita que as negociações de adesão com a Noruega tomem em consideração os
legítimos interesses dos pescadores e aquicultores da Comunidade ;
13 . Considera almejável a realização de uma análise comparativa dos planos sectoriais
apresentados pelos Estados-membros no quadro do IFOP e o seu envio ao Parlamento;
14 .

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

b) A3-0103/94

Proposta de decisão do Conselho que altera a Decisão 89/63 l/CEE, relativa a uma participação
financeira da Comunidade nas despesas suportadas pelos Estados-membros com o objectivo de
assegurar a observância do regime comunitário de conservação e de gestão dos recursos da pesca
(COM(93)0546 — C3-0521/93)

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
ALTERAÇÕES

TEXTO

DA COMISSÃO (*)

DO PARLAMENTO

(Alteração n2 1 )
Primeiro considerando

Considerando que a utilização de sistemas de localização
por satélite e/ou por registador automático de posição de
navios de pesca é susceptível de contribuir para melhorar
sensivelmente o cumprimento do dever de controlo que
os Estados-membros devem assumir, a bem do interesse

comunitário; que, nesse contexto, o Conselho decidirá,
até 1 de Janeiro de 1996, a aplicação dos referidos
sistemas, na sequência da execução pelos Estados-mem
bros, antes de 30 de Junho de 1995 , de projectos-piloto
relativos a determinadas categorias de navios de pesca
comunitários, tais como os referidos no artigo 32 do
Regulamento (CEE) n2 2847/93 do Conselho, de 12 de
Outubro de 1993 , que institui um regime de controlo
aplicável à política comum da pesca;

Considerando que a utilização de sistemas de localização
por satélite que transmitam simultaneamente à Comissão
e ao Estado de que provém o pavilhão e/ou por registador
automático de posição de navios de pesca é susceptível
de contribuir para melhorar sensivelmente o cumprimen
to do dever de controlo que os Estados-membros devem
assumir, a bem do interesse comunitário ; que, nesse
contexto, o Conselho decidirá, até 1 de Janeiro de 1996, a

aplicação dos referidos sistemas , na sequência da execu
ção pelos Estados-membros, antes de 30 de Junho de
1995 , de projectos-piloto relativos a determinadas cate
gorias de navios de pesca comunitários, tais como os
referidos no artigo 32 do Regulamento (CEE) n2 2847/93
do Conselho, de 12 de Outubro de 1993 , que institui um
regime de controlo aplicável à política comum da pesca;

(Alteração n2 2)
Após o segundo considerando (novo considerando)
Considerando que, regra geral, os projectos-piloto deve
rão ser inteiramente financiados pelo orçamento comuni
tário;

(*)
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TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSÃO

DO PARLAMENTO

(Alteração n2 3 )
Após o segundo considerando (novo considerando)

Considerando que o financiamento dos projectos-piloto
não deve implicar um aumento da participação comuni
tária nas despesas de controlo suportadas pelos Estados
-membros, devendo no entanto a proporção do financia

mento comunitário poder ser modulada em função da
importância e do interesse dos projectos apresentados;

(Alteração n£ 4)
ARTIGO l'i

Artigo 2'-B, n" 2 (Decisão 89/631/CEE)

2. A Comissão decide, pela primeira vez antes de 3 1
de Março de 1 994 e, seguidamente, antes de 1 de Março
de 1995 , nos termos do processo definido no artigo 18'do Regulamento (CEE) n'~ 3760/92 do Conselho, de 20 de
Dezembro de 1992, que institui um regime comunitário
da pesca e da aquicultura ('), a participação da Comuni
dade nas despesas a título do artigo 22-A, a elegibilidade
das despesas e as condições eventualmente subjacentes à
participação.

(')

2. A Comissão decide, pela primeira vez antes de 3 1
de Março de 1994 e , seguidamente, antes de 1 de Março
de 1995 , a participação da Comunidade nas despesas a
título do artigo 22-A, a elegibilidade das despesas, a taxa
de participação comunitária nos diferentes projectos e as
condições eventualmente subjacentes à participação.

JO L 389 de 31 . 12.1992, p. 1

(Alteração n2 9)
ANEXO

Anexo A, n'~ 1 , primeiro travessão (Decisão 89/631/CEE)

— da execução de projectos-piloto relativos a um sistema de localização por satélite ;

— da execução de projectos-piloto relativos a um siste
ma de localização por satélite que forneça as infor
mações em tempo real e em simultâneo à Comissão e
ao Estado-membro de que provém o pavilhão;

(Alteração n2 6)
ANEXO

Anexo A, n" 2, apos o primeiro travessão (novo travessão)
(Decisão 89/631/CEE)
— as disposições nacionais adoptadas e, se for caso
disso, os critérios de selecção utilizados para o
estabelecimento da lista,
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TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSÃO

DO PARLAMENTO

(Alteração n2 7)
ANEXO

Anexo A, «2 2, segundo travessão, terceiro subtravessão
(Decisão 89/63 l/CEE)

que deverão permitir ao Estado de que provém o
pavilhão — no âmbito da cooperação entre Estados-membros e a Comissão — a comunicação instantânea e automática das informações relativas aos seus
navios às autoridades competentes do Estado-membro em cujas águas os navios de pesca operem,

— que deverão permitir ao Estado de que provém o
pavilhão — no âmbito da cooperação entre Estados
-membros e a Comissão — a comunicação instantâ
nea e automática das informações relativas aos seus
navios à Comissão e às autoridades competentes do
Estado-membro em cujas águas os navios de pesca
operem ,

(Alteração n2 8)
ANEXO

Anexo A, n~ 2, após o segundo travessão (novo travessão)
(Decisão 89/63 l/CEE)
— na rubrica referente as características técnicas, o

Estado-membro deverá especificar, nomeadamente,
os dispositivos ou procedimentos previstos para
impedir qualquer falsificação ou manipulação dos
dados transmitidos ou registados,

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de decisão
do Conselho que altera a Decisão 89/631/CEE, relativa a uma participação financeira da
Comunidade nas despesas suportadas pelos Estados-membros com o objectivo de assegurar a
observância do regime comunitário de conservação e de gestão dos recursos da pesca
(CC>M(93)0546 — C3-0521/93)

(Processo de consulta)
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (CC)M(93)0546) ('),
— Consultado pelo Conselho, nos termos do artigo 432 do Tratado CE (C3-0521 /93),

— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural e o parecer da Comissão dos Orçamentos (A3-0 103/94),

1.

Aprova a proposta da Comissão, com as alterações que nela introduziu ;

2.

Solicita ao Conselho que o informe, caso pretenda afastar-se do texto aprovado pelo

Parlamento ;

3.

Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da

Comissão ;

4.
(')

Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer ao Conselho e à Comissão.
JOn2 C 334 de 9.12.1993 , p. 21

N2 C 91 /330

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

28 . 3 . 94

Sexta-feira, 11 de Março de 1994

21. Encerramento das contas do Parlamento Europeu relativas ao exercício de
1993
A3-0106/94

Resolução sobre o encerramento das contas do Parlamento Europeu relativamente ao exercício
de 1993 (despesas administrativas)
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta o artigo 792 do Regulamento Financeiro,

— Tendo em conta o n2 3 do artigo 1662 do seu Regimento,
— Tendo em conta os artigos 82 e 92 das Disposições Internas para a Execução do Orçamento do
Parlamento Europeu,
— Tendo em conta o relatório elaborado pela Administração sobre a execução do orçamento do
Parlamento Europeu para 1993 (PE 208.245 ),
— Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental (A3-0 106/94),

A. Considerando que o relatório da Administração refere a seguinte repartição das dotações
disponíveis:
* dotações para o exercício de 1993 incluindo o ORS n2 1 /93
(4.100.000 ecus):

*

dotações transitadas do exercício de 1992
— transição automática
(n2 1 , alínea b),do art. 72 do Regulamento Financeiro)
— transição requerida
(n2 1 , alínea a), do art. 72 do Regulamento Financeiro)

634.100.000,00 ecus

101.482.186,75 ecus

0 ecus

B. Considerando que as dotações disponíveis foram utilizadas do seguinte modo:
Dotações para o exercício de 1993
a) autorizações para o exercício de 1993
624.592.677,26 ecus
b) pagamentos para o exercício de 1993
565.549.362,13 ecus
* dotações que transitaram automaticamente para o exercício de
1994

59.043.315,13 ecus

(n2 1 , alínea b), do art. 72 do Regulamento Financeiro)
Dotações transitadas do exercício de 1992
* pagamentos por conta de dotações que transitaram automatica
*

mente de 1992
pagamentos por conta de dotações cuia transição foi requerida
de 1992

94.786.886,06 ecus
0 ecus

C. Considerando que, nos termos das disposições constantes do Regulamento Financeiro, são
necessárias as seguintes anulações :
* anulações correspondentes a dotações de 1993 não autorizadas
9.507.322,77 ecus
(nomeadamente, provenientes das reservas inscritas nos cap.
100 e 101 )

*

*

anulações correspondentes a dotações transitadas automatica
mente de 1992 e que não tenham sido pagas
anulações correspondentes a dotações cuja transição foi reque
rida de 1992 e que não tenham sido pagas

0 ecus

6.695.300,69 ecus
0 ecus

1 . Confirma os resultados constantes das contas do exercício de 1993 , que, por força do
disposto no artigo 792 do Regulamento Financeiro, devem ser apresentados à Comissão para que
seja elaborada a conta de gestão e o balanço financeiro consolidados, depois da apreciação
efectuada pela sua Comissão do Controlo Orçamental, com base nos artigos 82 e 92 das
Disposições Internas para a Execução do Orçamento do Parlamento Europeu ;
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2 . Verifica que
a) cerca de 36,5 milhões de ecus, que, de outra maneira, teriam sido anulados, foram sujeitos ao
processo de «transferência de dotações residuais» de modo a reforçar a rubrica 2000/3 ; estas
transferências foram as seguintes :
— n2 C 9 (Comissão dos Orçamentos): 5.621.780 ecus
— n2 C 10 (Comissão do Controlo Orçamental): 14.546.000 ecus
— n2 C 11 (Comissão do Controlo 0rçamental):3.989.000 ecus
— n2 P 17 (dentro do capitulo 20): 1.300.000 ecus
b) a taxa de anulação das dotações transitadas de 1992, de acordo com o processo de transição
automática (n2 1 , alínea b), do art. 72 do Regulamento Financeiro) é de 6,60% , o que
representa uma diminuição para metade da taxa de anulação das dotações transitadas de
1991 para 1992 (mais de 13%);
c) as autorizações por liquidar no fim do exercício e que transitaram automaticamente para o
exercício de 1994 representam 9,45% do total das dotações autorizadas (taxa correspondente
em 1992/ 1993 : 17,4% das dotações autorizadas);

3 . Verifica que a utilização das dotações inscritas nos diferentes capítulos se situa ao mesmo
nível do exercício precedente, à excepção do capítulo 1 2 (subsídios e despesas relativos à entrada
em funções, à cessação de funções e a transferências), cuja taxa é de apenas 90,46% , contra
96,91% em 1992 ;

4. Recorda os princípios a que deve obedecer a gestão financeira da Instituição, tal como estão
consagrados no Regulamento Financeiro, e solicita a sua estrita aplicação, nomeadamente no que
se refere à anualidade orçamental ; recorda a responsabilidade dos ordenadores quanto à
aplicação destes princípios e salienta que lhes compete a apresentação, se necessário, dos
pedidos de transição de dotações ;
5 . Verifica que, segundo o disposto no Regulamento Financeiro, as decisões de ignorar a
recusa de visto do auditor financeiro são tomadas pelo Presidente do Parlamento Europeu,
enquanto autoridade máxima, que , por isso mesmo, assume a exclusiva responsabilidade política
por essas decisões , ainda que lhe seja recomendado que as fundamente em pareceres autorizados ;

6. Constata que a evolução do sector imobiliário durante o exercício de 1993 será tratada no
relatório sobre a matéria que a Comissão do Controlo Orçamental irá brevemente submeter à
apreciação da Mesa; regista, por outro lado, que as decisões orçamentais tomadas neste domínio
serão examinadas no âmbito do processo de quitação relativo a este exercício;
7 . Lembra que as dotações previstas para 1 18 novos lugares inscritos no organigrama de 1993
permaneceram inscritas no capítulo 100 por se aguardarem os resultados da avaliação dos
serviços ( screening ) efectuada pela Administração;

8.

Solicita a realização de uma auditoria externa à gestão e eficácia dos projectos informáticos

do Parlamento Europeu ;

9! Regista o compromisso alcançado no decurso de 1993 relativamente ao projecto BUDG,
que deu lugar a uma receita de 1.327.943 ecus, e apreciará este assunto no quadro da quitação
quanto à execução do orçamento relativo ao exercício de 1993 ;
10. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão das Comunida
des Europeias .

22. Controlo da execução do orçamento comunitário
a)

A3-0320/93

Resolução sobre as relações entre os órgãos responsáveis pelo controlo do orçamento comunita
rio

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta o artigo 1482 do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental (A3-0320/93 ),
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Relações entre o Tribunal de Contas e o Parlamento
1 . Regozija-se com o facto de o Tribunal de Contas se mostrar disposto a contribuir para uma
melhoria das relações de trabalho com o Parlamento, baseada nas funções que cabem às
instituições em causa de, respectivamente, servir e representar o contribuinte comunitário;
congratula-se em especial com os processos de concertação acordados quanto à elaboração de
programas de trabalho, com o objectivo de assegurar que o Parlamento receba os relatórios do
Tribunal antes de os mesmos serem transmitidos aos órgãos de comunicação social e de assistir o
Parlamento no exercício dos poderes de controlo que lhe foram conferidos pelo Tratado UE;
2.

Solicita ao Tribunal que, neste contexto,

— defina, nos termos do quarto paragrafo do n2 4 do artigo 188--C do Tratado CE, vias que
permitam responder mais celeremente aos pedidos ad hoc de assistência formulados pelo
Parlamento Europeu ;

— actue por sua própria iniciativa após a recepção de informações relativas a eventuais usos
irregulares dos impostos pagos pelos contribuintes ;
— retome a prática de transmissão dos seus projectos de relatório e relatórios destinados a
outras instituições, à Comissão do Controlo Orçamental , os quais deverão ser tratados em
conformidade com o processo definido pelo Parlamento relativo à apreciação de documentos
confidenciais ;
3.

Insta reiteradamente o Tribunal a incluir nos seus relatórios anuais , em conformidade com o

n2 3 do artigo 882 do Regulamento Financeiro, uma subdivisão relativa ao Tribunal de Contas ;

Relações entre os auditores financeiros e o Parlamento

4. Realça o papel fulcral desempenhado pelos auditores financeiros das instituições da
Comunidade ria salvaguarda do produto dos impostos pagos pelos contribuintes ;
5 . Insta cada instituição comunitária à observância do preceituado no artigo 242 do Regula
mento Financeiro, que se destina a salvaguardar a independência dos auditores financeiros no
exercício das suas funções, tendo nomeadamente presente que os contratos a curto prazo não
permitem assegurar essa independência;
6. Exorta o auditor financeiro da Comissão a manter o Parlamento informado dos progressos
registados no âmbito dos esforços envidados com vista a: i ) institucionalizar um processo de
cooperação com os seus homólogos nos Estados-membros, enquanto primeiros responsáveis
pelo controlo das despesas comunitárias , ii ) contribuir para o desenvolvimento de sistemas locais
idóneos de acompanhamento das despesas da CE em países terceiros e iii) clarificar a situação
relativa ao controlo financeiro das contribuições comunitárias para organizações internacionais ;
7 . Insta a autoridade superior de cada instituição a, no âmbito de toda e qualquer decisão de
ignorar a recusa de visto do auditor financeiro, prever disposições que permitam suprir as
deficiências de gestão que tenham determinado a recusa de aposição de visto e a convidar à
apreciação da questão de uma eventual responsabilidade do auditor para evitar que as decisões
em causa possam servir apenas para incentivar uma gestão negligente ;
8 . Insta de novo a autoridade superior do Parlamento, que toma tais decisões de agir
imediatamente sob sua única responsabilidade, na sua qualidade de representante do contribuinte
comunitário, a constituir um exemplo de conduta prudente nesta matéria e a consultar a
Comissão do Controlo Orçamental antes de tomar qualquer decisão de ignorar a recusa de visto;
9 . Encarrega a Comissão do Controlo Orçamental de estudar as possibilidades de conferir
força jurídica ao artigo 732 do Regulamento Financeiro relativo à responsabilidade disciplinar e
pecuniária dos gestores orçamentais ;
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Luta antifraude

1 0. Chama a atenção para a responsabilidade primordial que cabe aos Estados-membros na
prevenção, detecção e execução judicial das fraudes cometidas contra o orçamento comunitário e
na recuperação dos montantes pagos indevidamente, recordando aos Estados-membros as
obrigações que lhe incumbem de implementação integral dos regulamentos comunitários em
matéria de controlo;

11 . Exorta os Estados-membros a adoptarem a orientação em função dos riscos como
princípio estruturante da luta que desenvolvem contra práticas fraudulentas cometidas em
detrimento do orçamento da Comunidade ;
12 .

Insta o Conselho a :

a) dar seguimento imediato à proposta alterada de um regulamento do Conselho relativo aos
controlos e às sanções aplicáveis nas políticas comuns da agricultura e da pesca;
b) instituir, com o Parlamento, uma task-force conjunta permanente «de luta antifraude»;
13 .

Exorta a Comissão a:

a) apresentar sem demora propostas de alteração aos regulamentos existentes em matéria de
controlo, por forma a tornar vinculativa a avaliação dos riscos para assegurar uma orientação
dos controlos efectuados a nível nacional ;

b) prestar aos Estados-membros toda a assistência necessária para que os mesmos possam fazer
subordinar os controlos em causa ao princípio da análise de risco;
c) utilizar plenamente os poderes que lhe foram conferidos no âmbito da elaboração de
programas nacionais de controlo e a insistir na recepção dos dados necessários ao
acompanhamento da execução daqueles programas , quer do ponto de vista quantitativo, quer
qualitativo;
d) apresentar um relatório trimestral à Comissão do Controlo Orçamental sobre a utilização de
dotações a cargo do orçamento da CE afectadas à luta antifraude e aos controlos nacionais da
despesa da PAC, incluindo os montantes transitados ;
e) apresentar propostas destinadas a fazer subordinar o pagamento de fundos da CE aos
Estados-membros à implementação satisfatória dos regulamentos comunitários em matéria
de controlo, incluindo uma utilização satisfatória dos fundos comunitários destinados ao
reforço dos controlos nacionais ;
f) apresentar ao Parlamento um estudo comparativo da relação custo/eficácia dos controlos
físicos por oposição aos controlos documentais ;
g) apresentar propostas que visem a imposição de sanções aos Estados-membros em caso de
não comunicação de casos de fraude ou de irregularidade;
h) encomendar um estudo sobre a medida em que cada Estado-membro autoriza e incentiva
pessoas singulares, como sejam cidadãos, assalariados e funcionários, a denunciarem a
prática ou a suspeita de fraude contra o orçamento comunitário;
i) instalar, durante um período experimental e com a brevidade possível, uma «linha telefónica
grátis antifraude» e a informar o Parlamento dos resultados obtidos ;
j ) manter o Parlamento informado sobre as medidas tomadas ou planeadas com vista a reforçar
a luta por ela desenvolvida contra práticas fraudulentas, atribuindo um particular relevo à
importância crescente dos Fundos Estruturais e da criminalidade transfronteiriça;
k) apresentar um relatório sobre os problemas relacionados com a recuperação dos montantes
indevidamente pagos ou objecto de evasão, o qual deverá fazer particular referência aos
processos que permitam:
i) determinar a eventual ocorrência de fraude, incluindo a participação da Comissão nesses
processos ;

ii) determinar a respectiva responsabilidade financeira dos Estados-membros e da Comis
são em caso de ocorrência de fraude ;

iii) recuperar os montantes indevidamente objecto da evasão ou indevidamente pagos ;
iv) definir o modo como as consequências financeiras serão imputadas em caso de não
recuperação ;
*
*

14.

*

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e

ao Tribunal de Contas .
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b) A3-0074/94

Resolução sobre o poder autonomo de instrução e de inquérito de que dispõe a União no âmbito
da protecção jurídica dos seus interesses financeiros
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a sua Resolução de 24 de Outubro de 1991 sobre a protecção jurídica dos
interesses financeiros da Comunidade Europeia ('),
— Tendo em conta o artigo 1482 do seu Regimento,

— Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental (A3-0074/93),
A. Considerando que a protecção jurídica dos interesses financeiros da Comunidade se serve de
instrumentos legislativos e administrativos frequentemente incoerentes e pouco eficazes
tanto no âmbito do ordenamento comunitário como no dos sistemas jurídicos nacionais ;
B. Considerando que essas lacunas abrangem tanto o poder de instrução e de inquérito
financeiro como as sanções administrativas e penais aplicáveis na União às irregularidades e
fraudes cometidas em prejuízo do orçamento comunitário por pessoas estranhas ou
pertencentes às instituições comunitárias ;

C. Considerando que se torna necessária uma iniciativa comunitária para garantir a eficácia e a
homogeneidade da defesa dos interesses financeiros da Comunidade no âmbito do mercado
único, em conformidade com os princípios consagrados nos artigos 32-B e 1002-A do
Tratado CE,

1 . Decide recorrer ao disposto no 22 parágrafo do artigo 1 382-B do Tratado CE para solicitar à
Comissão que lhe apresente quatro propostas de medidas legislativas relativas aos assuntos
seguidamente indicados :
No que se refere ao poder de instrução e de inquérito
2. Solicita à Comissão que apresente ao Parlamento e ao Conselho, até 30 de Setembro de
1994, uma proposta de regulamento com o seguinte conteúdo:

a) Base jurídica: artigos 432, 1002-A e 2092-A do Tratado CE;

b) Assunto: constituição de uma Unidade de Luta Antifraudes (ULAF) dotada, para além dos
actuais poderes de coordenação da UCLAF, de um eficaz poder de acesso à informação e de
inquérito in loco \
c) Disposições : deverá definir a estrutura da ULAF (integração dos serviços de inquérito
existentes nas outras direcções-gerais ou constituição, junto destas, de células de coordena
ção dependentes da ULAF) e as suas competências (um texto único que discipline quer os
poderes de inquérito — adoptando, caso a caso, os poderes mais incisivos previstos nos
regulamentos em vigor — quer o valor das provas e a cooperação com as autoridades dos
Estados-membros, especialmente no caso de fraudes de dimensão internacional );
No que se refere às sanções aplicadas aos responsáveis de irregularidades e fraudes em prejuízo
do orçamento comunitário
3 . Solicita à Comissão que apresente ao Parlamento e ao Conselho, até 30 de Junho de 1994,
uma proposta de directiva com o seguinte conteúdo:
a) Base jurídica: artigos 1002-A e 2092-A do Tratado CE;

b) Assunto : harmonização da protecção penal dos interesses financeiros da União no ordena
mento jurídico dos Estados-membros ;
(')
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c) Conteúdo: definição de princípios comuns ; identificação dos tipos de infracção a sancionar,
do tipo de sanção e dos limiares mínimos e máximos das penas, respeitando o princípio do
carácter efectivo, proporcionado e dissuasivo previsto na sentença pronunciada pelo
Tribunal de Justiça relativamente ao processo 68/88 ; previsão dos correspondentes tipos de
infracção e de sanções para os casos em que o sujeito activo ou passivo do acto ilícito é um
funcionário comunitário;

4. Solicita à Comissão que apresente ao Parlamento e ao Conselho, até 30 de Junho de 1994,
uma proposta de regulamento com o seguinte conteúdo:
a) Base jurídica: artigos 432, 1002-A e 2092-A do Tratado CE;
b) Assunto: disciplina geral das sanções administrativas previstas na legislação comunitária;
c) Conteúdo: princípios e garantias aplicáveis às sanções administrativas comunitárias,
definidos de forma a garantir o respeito do carácter efectivo, proporcionado e dissuasivo da
supracitada sentença do Tribunal de Justiça;
No que se refere à responsabilidade dos funcionários comunitários
5 . Solicita à Comissão que, até 30 de Setembro de 1994, lhe apresente uma proposta de acto
legislativo, após avaliação e identificação da natureza e da base jurídica do mesmo, com o
seguinte conteúdo:
a) Assunto: responsabilidade dos sujeitos do processo de execução do orçamento;
b) Conteúdo:

i.

disciplina do processo para accionar a responsabilidade pecuniária e disciplinar do
ordenador, do auditor financeiro e do tesoureiro, mediante atribuição de uma função de
jurisdição contabilística a um organismo externo, independente da instituição a que
pertence o funcionário;
ii . critérios para o levantamento da imunidade jurisdicional que protege os funcionários, na
hipótese de acto ilícito sancionável no ordenamento de um Estado-membro;
*
*

6.

*

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

23. Controlo da politica do BEI e do BERD
A3-0107/94

Resolução sobre o controlo democrático da política financeira do Banco Europeu de Investimen
to (BEI) e do Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BERD)
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta o Estatuto do Banco Europeu de Investimento,

— Tendo em conta o Estatuto do Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento,

— Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu de Edimburgo (') e os respectivos
resultados práticos,
— Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental (A3-0 107/93),
(')
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A. Considerando que o capital do BEI é detido pelos Doze Estados-membros da Comunidade
Europeia;
B. Considerando que as actividades do BEI implicam a utilização dos seus próprios recursos, de
dotações orçamentais, de outros fundos comunitários e de garantias orçamentais ;
C. Considerando que o BEI foi constituído ao abrigo do Tratado CEE e é parte integrante da
estrutura institucional da Comunidade Europeia;

D. Considerando que 51% do capital do BERD é detido pela Comunidade Europeia e os
Estados-membros da Comunidade ;

E. Considerando que o BERD e a Comunidade se comprometeram a colaborar estreitamente
entre si , incluindo essa colaboração a prestação pela Comunidade de subsídios destinados
àquele,
1 . Considera que o BEI faz parte integrante da estrutura institucional e política da Comuni
dade Europeia, que as suas actividades são de natureza política no sentido em que implicam a
utilização de fundos públicos com vista à prossecução da política pública, e que devem como tal
ser sujeitas a um controlo democrático apropriado ; nota, contudo, que não existem no momento
presente os instrumentos que permitam tal controlo ;
2. Considera que tem a obrigação, como garante da política pública a nível europeu, de
assegurar um controlo democrático eficaz das actividades do BEI ;
3 . Exorta a Comissão a incetar negociações entre o BEI, o Tribunal de Contas, a Comissão e o
Parlamento Europeu, com vista a conferir poderes ao Tribunal de Contas para a realização de
auditorias a todas as actividades do BEI ; exorta o Tribunal de Contas a elaborar subsequente
mente um relatório anual sobre as actividades do BEI, a ser submetido à apreciação do
Parlamento Europeu ;

4. Reconhece com pesar o deficiente funcionamento do Acordo entre o Tribunal de Contas, o
BEI e a Comissão relativamente aos poderes do Tribunal de Contas para fazer auditorias às
operações que envolvem fundos orçamentais, o que pôs seriamente em risco a capacidade do
Tribunal de Contas para avalizar operações orçamentais que envolvam o Banco; crê ainda que
este problema ilustra bem a natureza não satisfatória das actuais relações institucionais neste
domínio ;

5 . Propõe a introdução de um processo de quitação do Parlamento Europeu baseado no
relatório anual do BEI, a elaboração de um relatório anual do Tribunal de Contas sobre o BEI e de
um documento anual de estratégia do BEI a apresentar para consulta ao Parlamento Europeu e a
publicar antes de cada exercício; entende que isso melhoraria o controlo democrático sobre as
actividades do BEI ;

6. Exorta a Comissão a preparar as alterações apropriadas aos Tratados tendentes à instituição
de um processo de quitação para o Banco Europeu de Investimento, a incluir na próxima revisão
dos tratados em 1996 ;

7 . Sublinha o seu empenhamento na autonomia do BEI na gestão diária de toda a sua
actividade, e em particular no atinente à concessão de empréstimos ;
8 . Reitera a sua confiança no profissionalismo da gestão do BEI e na solidez financeira do
Banco enquanto instituição financeira; entende que as propostas contidas na presente resolução
irão reforçar a confiança do público em geral nos dois aspectos acima referidos ;
9. Nota que mais de metade do capital do Banco Europeu para a Reconstrução e o
Desenvolvimento é constituído por dinheiro dos contribuintes da Comunidade Europeia;
entende, portanto, que os interesses dos contribuintes da Comunidade seriam servidos da melhor
forma casos os Estados-membros da Comunidade Europeia decidissem coordenar as suas
actividades em matéria de controlo orçamental ; observa que o Parlamento Europeu constitui a
instituição que se encontra mais bem colocada para exercer a função de controlo;
10. Exorta os Estados-membros a confiarem a tarefa do controlo orçamental do BERD às
instituições da Comunidade Europeia, em especial o Tribunal de Contas, apresentando este para
tal um relatório ao Parlamento Europeu ;
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11 . Regista com agrado os progressos registados no âmbito do controlo orçamental , na
sequência do relatório da Comissão de Auditoria do BERD; reclama que, de futuro, todos os
relatórios da Comissão de Auditoria sejam postos à disposição do Parlamento Europeu ;
1 2. Propõe-se a instituir um exame anual das actividades do BERD, com base num relatório da
Comissão do Controlo Orçamental ;
13 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, ao
Tribunal de Contas, ao Banco Europeu de Investimento e ao Banco Europeu para a Reconstrução
e o Desenvolvimento.

24. Acesso a mercados de países terceiros
A3-0023/94

Resolução sobre as negociações referentes ao acesso aos mercados de países terceiros nos
domínios abrangidos pela Directiva 90/531/CEE (Directiva «Sectores Excluídos»)
O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a Directiva 90/53 l /CEE de 17 de Setembro de 1990 relativa aos

procedimentos de celebração dos contratos de direito público nos sectores da água, da
energia, dos transportes e das telecomunicações ('),
— Tendo em conta o relatório da Comissão sobre as negociações referentes ao acesso a
mercados de países terceiros nos domínios abrangidos pela Directiva 90/53 1 /CEE (Directiva
«Sectores Excluídos») (COM(93)0080),

— Tendo em conta o artigo 1482 do seu Regimento,

— Tendo em conta o relatório da Comissão das Relações Económicas Externas (A3-0023/93),
A. Fazendo notar que o Acordo sobre o Espaço Económico Europeu prevê, no artigo 652 e no
Anexo XVI, que as disposições da directiva sobre os sectores excluídos serão aplicadas nos
países da AECL;

B. Constatando que os acordos europeus concluídos em 16 de Dezembro de 1991 pela
Comunidade, pelos seus Estados-membros e pela Hungria, pela Checoslováquia e pela
Polónia prevêem que, no final dos respectivos períodos de transição, será concedido
tratamento nacional a qualquer empresa comunitária, seja qual for a forma que revestir, e o
pleno acesso aos concursos públicos, numa base de reciprocidade ;
C. Constatando o pedido de 2 de Agosto de 1990 pelo qual a Comunidade solicitou, no âmbito
do GATT e nos termos das disposições do artigo IX, n2 6, alínea b) do Acordo do GATT
relativo às Aquisições Públicas (2) que a aplicação do acordo deve ser alargada às entidades
públicas ou privadas das Partes contratantes que operam com base em direitos especiais ou
exclusivos nos sectores das telecomunicações, da electricidade, da água, dos transportes
urbanos, dos portos e dos aeroportos ;
D. Lamentando que as propostas das restantes Partes no âmbito do Acordo do GATT relativo às
Aquisições Públicas sejam muito mais tímidas dos que as da União Europeia;

E. Salientando a importância para a indústria europeia do acesso aos mercados americano e
japonês de equipamentos de redes telefónicas ;

F. Considerando que o Tratado de Roma em nada prejudica o regime jurídico da propriedade
nos Estados-membros (artigo 2222 do Tratado CE),
(')
0
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1 . Regista com agrado o facto de as empresas da União poderem ter acesso aos concursos
públicos abertos nos domínios dos «Sectores Excluídos» na Suécia, na Finlândia, na Islândia e na

Áustria;

2. Manifesta o desejo de que a União Europeia possa ter acesso ao mercado dos hidrocarbo
netos da Noruega e que, para tal , seja preparada uma fórmula em conformidade com as normas
da União;

3 . Lamenta a retirada da Suíça do EEE e as suas consequências em matéria de concursos
públicos no domínio dos « Sectores Excluídos», e considera importante que as negociações
bilaterais sobre futuras relações entre a União Europeia e a Suíça incidam sobre a aplicação das
disposições da Directiva em questão ;
4. Aprova as disposições contidas nos acordos europeus celebrados em 1 6 de Dezembro de
1991 com a Hungria, a Checoslováquia e a Polónia, que prevêem, após uma fase de transição, o
pleno acesso aos concursos públicos nos domínios dos «Sectores Excluídos», numa base de
reciprocidade ;
5 . Manifesta o seu apoio ao pedido da Comissão de 2 de Agosto de 1990 visando um
alargamento do âmbito do Acordo do GATT relativo às Aquisições Públicas a novos sectores ;

6. Toma nota das divergências dos parceiros da União Europeia no âmbito do Acordo do
GATT relativo às Aquisições Públicas ;
7 . Insiste por que os mercados americanos sejam abertos à União Europeia em condições
idênticas , incluindo possibilidades reais de recurso, às que abre o mercado europeu aos
produtores americanos no que se refere aos «Sectores Excluídos» e que, em consequência, seja
definida com os Estados Unidos a noção de concurso público, de um modo não restritivo,
incluindo concursos federais , subfederais e municipais e que os concursos ditos «privados»
sejam, sujeitos a uma transparência rigorosa; desaprova todo e qualquer acordo cuja aplicação
dependa da natureza privada ou pública da propriedade da entidade adjudicadora em questão;
8.

Solicita uma maior clareza quanto ao âmbito de aplicação da proposta canadiana;

9. Manifesta o desejo de que se reúnam no mercado japonês condições que permitam uma
concorrência real com os produtores japoneses, tendo designadamente em conta a procura que
faz prever a próxima introdução do REDIS de banda larga e a nova geração de equipamentos de
comunicações móveis portáteis ;
10. Considera que a proposta coreana apresenta numerosas lacunas que deveriam ser objecto
de negociações com vista a alargar um mercado de momento limitado, e solicita que a nova
legislação relativa às compras de equipamentos de redes de telecomunicações pelos Serviços de
Telecomunicações da Coreia seja revogada; considera que a Coreia deveria também rever a sua
posição relativamente aos caminhos-de-ferro, aos transportes urbanos, aos aeroportos e aos
serviços de águas ;

1 1.

Aprova as propostas apresentadas por Israel ;

12 . Espera que Hong-Kong e Singapura apresentem, no futuro, propostas de que os
empresários europeus possam beneficiar;
13 . Toma nota das declarações relativas aos concursos públicos de fornecimento constantes
da Acta Final do Uruguay Round e encoraja a Comissão a prosseguir as negociações em curso
com base em princípios de verdadeira reciprocidade e de verdadeira transparência e a zelar no
sentido de que a reivindicação legítima de um acesso mútuo ao mercado não se transforme numa
chamada «reciprocidade agressiva», que deitaria inevitavelmente a perder a lógica económica e
a razão;

14. Considera imperativa a celebração de um acordo satisfatório em matéria de concursos
públicos de fornecimento tendo em conta o carácter por vezes político do resultado dos referidos
concursos nos sectores em questão e as dificuldades da sua abertura ao conjunto dos parceiros
comerciais interessados ;

15 . Chama a atenção da Comissão para a necessidade de defender igualmente os interesses da
União Europeia relativos aos seus próprios concursos públicos nos domínios dos «Sectores
Excluídos», tendo em conta as condições de concorrência que não são favoráveis à União
Europeia; com esse objectivo;
— A Comissão deve apresentar, nos prazos fixados, os relatórios que se comprometeu a
fornecer regularmente ;
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— A Comissão deverá constituir um observatório europeu dos concursos públicos abertos nos
domínios dos «Sectores Excluídos» relativamente ao conjunto dos países terceiros, com uma
actualização regular do acesso recíproco aos concursos ;
— Os instrumentos de política económica ao dispor da União deverão ser aperfeiçoados por
forma a que esta possa responder de melhor forma a práticas comerciais internacionais
desleais ;

16 . Apela à Comissão no sentido de não perder de vista, nas suas negociações com outros
Estados, que uma atitude proteccionista acaba por também ser prejudicial para o país importador,
sobretudo na medida em que este se vê obrigado a suportar os chamados «custos de produção da
protecção» e aos «custos de consumo»;

17 .

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão,

aos Governos dos Estados-membros e aos Secretariados da AECL e do GATT .

25. Produção de tomate
B3-0300/94

Resolução sobre a crise no sector do tomate

O Parlamento Europeu,

A. Considerando que o mercado comunitário do tomate sofreu uma quebra durante o Outono e
Inverno de 1 993- 1 994 devido, entre outras razões, ao aumento das importações provenientes
de países terceiros ;

B. Considerando que , devido a essa descida dos preços, se põe em perigo a estabilidade
económica e social de certas regiões do território comunitário, como as Ilhas Canárias ou
parte da Andaluzia, em que uma importante percentagem da população agrícola depende
exclusivamente da produção do tomate ;
C. Considerando que, na perspectiva da entrada em vigor, em 1995 , do novo acordo do GATT
firmado em 15 de Dezembro de 1993 , é conveniente adaptar a regulamentação comunitária
em matéria de frutas e produtos hortícolas, a fim de assegurar uma protecção adequada aos
produtores comunitários no novo contexto internacional , em especial no que se refere aos
calendários de importação;
D. Preocupado com a perspectiva de que, no âmbito dos novos acordos de comércio livre com
os países do Magrebe, os produtores comunitários possam ser sacrificados, devido a
concessões à importação de fruta e produtos hortícolas provenientes dessa região ;
E. Considerando, de qualquer modo, que a situação crítica actual do mercado do tomate exige,
na medida do possível, medidas urgentes a adoptar com a maior prontidão,
1 . Solicita à Comissão o estabelecimento urgente de um sistema de preços e de calendário
inicial que impeça a contínua degradação do mercado comunitário do tomate ; esse sistema
deveria entrar em vigor na próxima campanha, nos termos do novo acordo do GATT ;
2. Solicita à Comissão que apresente o mais rapidamente possível propostas destinadas a
adaptar a regulamentação referentes a frutas e produtos hortícolas, de modo a permitir a
protecção da produção comunitária de tomate ;
3 . Considera que o aumento de concessões à importação de tomate proveniente de países
terceiros deve ser acompanhada por mecanismos prévios que garantam, no mínimo, a
concorrência efectiva da produção comunitária;
4.

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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26. Situação demográfica e desenvolvimento
A3-0052/94

Resolução sobre a situação demografica e o desenvolvimento
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta de resolução apresentada pelo Deputado Galland, sobre a
demografia e o desenvolvimento (B3 - 1655/91 ),
— Tendo em conta a resolução do Conselho «Desenvolvimento» de 1 8 de Novembro de 1992,
relativa à cooperação europeia no sector do planeamento familiar e ao trabalho a realizar
neste domínio pelos peritos dos Estados-membros e da Comissão,

— Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre a
demografia, o planeamento familiar e a cooperação com os países em desenvolvimento, de 4
de Novembro (SEC(92)2002),

— Tendo em conta as declarações feitas durante a audição sobre esta matéria, organizada pela
Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação em 25 de Novembro de 1993 ,
— Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos da Criança, de 20 de Novembro de
1959, e a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 20 de Novembro de 1989,

— Tendo em conta o Plano de Acção Mundial sobre a população ( 1974) e a Declaração do
México ( 1984);

— Tendo em conta o artigo 452 do seu Regimento,

— Tendo em conta o relatório da Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação
(A3-0052/94),

A. Considerando que, em termos absolutos, a densidade populacional é muito mais elevada nos
países economicamente muito desenvolvidos do que nos países subdesenvolvidos ;

B. Considerando que, em muitos casos, os países subdesenvolvidos, muito mais do que os
países desenvolvidos, são ricos em matérias primas e dispõem de vastas áreas territoriais não
exploradas;

C. Considerando que, portanto, o atraso no desenvolvimento económico-social depende, mais
do que da importância demográfica, de outros factores, entre os quais a deficiente formação
profissional e a exploração exercida ao longo dos séculos por países ricos em prejuízo dos
países pobres ;
D. Considerando que a situação demográfica mundial se caracteriza actualmente por diferenças
enormes entre as diversas regiões da terra em termos de densidade populacional , saúde
pública, poluição do meio ambiente, consumo dos recursos , hábitos de consumo, etc ., e que a
pobreza cria enormes dificuldades particularmente aos chamados países em desenvolvimen
to, ao passo que os países industrializados e ricos se caracterizam pela exploração abusiva
dos recursos ;

E. Considerando que a corrida à produção e ao consumo nos países industrializados e a pressão
exercida sobre os países em desenvolvimento no sentido de uma economia baseada nas
exportações se traduzem pela agudização dos problemas existentes e por desequilíbrios,
inclusive entre a densidade populacional e os recursos disponíveis desses países e, desse
modo, por uma ameaça subjacente a todo o tipo de esforços com vista à criação de uma
situação de equidade internacional e ao desenvolvimento aceitável e sustentável ;
F. Considerando que a relação entre consumo, tecnologia e população é muito complexa e
reconhecendo o impacto dos padrões de consumo do Norte sobre a destruição do meio
ambiente ;

G. Considerando que esta situação demográfica e, sobretudo, a perturbação essencial do
equilíbrio global — de que se ocuparam nos últimos anos , a pedido das Nações Unidas,
particularmente o chamado relatório Brundtland («O Nosso Futuro Comum») e a Conferên
cia da CNUCED representam factores de desestabilização mundial da situação política e
social de todos os povos e que, com os fluxos migratórios daí resultantes , confrontam regiões
inteiras com novos desafios ;
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H. Lamentando que até agora a esterilização feminina tenha representado o meio mais utilizado
de controlo da natalidade ; que frequentemente tenha que se pôr em dúvida se esse método
ocorre efectivamente em plena consciência e por livre vontade das mulheres em questão,
pois o objectivo prioritário da redução da natalidade nos países em desenvolvimento é
frequentemente posto em prática de maneira pouco escrupulosa, de tal modo que se tomou
conhecimento de medidas postas em prática sem qualquer informação às mulheres
intervenientes e, em parte, com graves consequências para a sua saúde ;
I.

Lamentando que na chamada política de planeamento familiar até agora posta em prática se
tenha verificado a ausência constante da autodeterminação das mulheres e da salvaguarda da
sua saúde e integridade psicofísica, de uma informação global e objectiva sobre os riscos e os
efeitos secundários dos meios contraceptivos , de estudos e de informação sobre métodos
contraceptivos naturais, de serviços médicos fiáveis anterior e posteriormente à utilização de
meios contraceptivos, de participação da população masculina na prevenção da gravidez
indesejada, do esclarecimento necessário a uma procriação verdadeiramente livre e
desejada;

J.

Considerando que a UE deveria aumentar o seu apoio aos Estados ACP empenhados em
programas de ajustamento estrutural, a fim de os auxiliar a defender e melhorar as suas
despesas sociais básicas nos sectores da educação, da saúde e da habitação, que são
essenciais para um planeamento familiar eficaz ;

K. Considerando que o nível de educação das mulheres é a condição mais importante para que
possam decidir do número de filhos e que em todos os países se verifica a existência de uma
relação directa entre um maior grau de cultura das mulheres e a redução do número de
nascimentos ;

L. Considerando que uma política de planeamento familiar aceitável apenas poderá ter êxito no
âmbito de uma estratégia política global de saúde, educação, sociedade, cultura, informação,
hábitos de consumo, utilização dos recursos e economia; considerando que é necessária
sobretudo uma decisão de ordem ética sobre a autolimitação nos casos em que os
desequilíbrios provocados até agora não sejam passíveis de correcção espontânea;

M. Considerando que a opção por uma maternidade e paternidade responsáveis constitui um
direito inalienável de todos os casais ;

N. Considerando que todas as políticas de planeamento familiar devem respeitar integralmente
os direitos fundamentais do indivíduo, bem como a liberdade de escolha de cada um e que
qualquer pedido de sujeição a tutela — venha de que instituição vier — deve ser recusado
como totalmente inaceitável e eticamente injustificável, já que a aplicação forçada de uma
política populacional (seja orientada para o crescimento, seja para a diminuição) representa
uma gravíssima e não raras vezes brutal ingerência na intimidade das pessoas ;
O. Preocupado pelas distorções dos padrões demográficos causadas pelo SIDA, que poderão
modificar a estrutura populacional de determinados países ;
P. Considerando que, quanto a questões relativas à autodisciplina nos hábitos de consumo, à
densidade e evolução populacional , à utilização ou à conservação dos recursos naturais, à
poluição do meio ambiente a nível internacional, etc ., a União Europeia tem primado pelo
alheamento ou por proclamações puramente verbais ;

Q. Considerando que importa tratar as questões demográficas de um ponto de vista ético para
não reduzir a sua abordagem a uma perspectiva puramente económica;

1 . Salienta que o crescimento socio-económico dos povos mais pobres depende essencialmen
te da solidariedade dos países ricos e do estabelecimento entre países desenvolvidos e países em
vias de desenvolvimento de relações comerciais equitativas que impeçam todas as formas de
exploração, de uma acção educativa inspirada nos valores da vida, da família, da solidariedade,
da responsabilidade e de uma intensa formação profissional dos jovens ;
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2. Salienta a relação, específica em alguns casos, entre uma densidade populacional
equilibrada e o desenvolvimento socio-económico e entende que, para todos os povos, são
necessárias estruturas económicas e comerciais equitativas, se se pretender que o crescimento
demográfico excessivo seja compensado por um equilíbrio global das condições sociais ;
3 . Considera que a formulação e a aplicação de uma estratégia eficaz e global pela União em
matéria de política demográfica, que vise o equilíbrio e um desenvolvimento sustentável com
vista a um sistema equitativo a nível internacional, constituem condições prévias essenciais de
qualquer acção concreta;

4.

Solicita, por conseguinte, que sejam intensificados e melhor coordenados os esforços dos

Estados-membros e da União Europeia;

5 . Insta a Comissão a criar as condições prévias adequadas em termos de pessoal e estruturas
para que possam ser formulados adequadamente os objectivos referidos no n2 3 e permitir que
possam ser tomados em conta em todos os restantes domínios da política;
6. Entende ser necessário, nos países em vias de desenvolvimento, uma melhor utilização das
capacidades em matéria de estatística que permita a recolha de dados fiáveis, bem como a criação
de serviços de planeamento familiar;
7 . Exprime a sua convicção de que é necessário um processo de reflexão, tanto nos países
industrializados como nos menos industrializados, e recomenda que esse processo se baseie num
princípio de reciprocidade, permitindo que ambas as partes — na medida das suas responsabi
lidades e possibilidades específicas — eliminem uma parte da sobrecarga imposta ao ambiente
global ;
8 . Salienta que o contributo mais importante para esta reorientação partirá das mulheres se
estas dispuserem de adequadas condições prévias sociais, económicas e culturais e recomenda,
em consequência, uma promoção activa das iniciativas tomadas pelas mulheres e mais
oportunidades de acesso à educação e ao emprego, tanto nos países em desenvolvimento como
nos países industrializados ;

9. Entende que nenhuma política de planeamento familiar autoritariamente orientada — quer
vise o crescimento ou a redução — seria eticamente aceitável, e insta a que qualquer esforço
neste domínio tenha totalmente em conta as condições culturais, sociais e económicas da
população em vista e os requisitos elementares da equidade internacional;
10. Solicita que a política de planeamanto familiar seja concebida, decidida, organizada e
realizada pela população em questão, particularmente pelas mulheres, e que seja incorporada
numa política global de saúde que inclua também o apoio psicológico, sanitário e social no que se
refere aos casos de gravidez difícil ou não desejada; entende que serviços de aconselhamento
(acessíveis tanto às mulheres como aos seus parceiros masculinos) adequados e imbuídos de
espírito de compreensão podem contribuir para a obtenção da informação necessária, e solicita
que as ONG e associações locais competentes tenham a oportunidade de desempenhar um papel
significativo neste domínio;

1 1 . Entende que uma política da família deve também abranger a educação e a alfabetização
dos adolescentes e jovens de ambos os sexos, que deve fornecer informação sobre meios de
contracepção fiáveis e legais, que pode ser prestada no quadro da formação escolar e profissional
ou de outros processos sociais de educação, por intermédio dos meios de comunicação social,
etc ., e salienta o papel fundamental da educação no caso da mulheres ;
12. Entende que a decisão livremente assumida pelas mulheres ou casais de adoptarem
medidas de controlo da natalidade deve ser realizável sem uma sobrecarga financeira e
obstáculos sociais ;

13 . Exorta a Comissão e os Estados-membros a garantirem que não será concedido apoio a
quaisquer programas de planeamento familiar que assentem em medidas coercivas ou sejam
susceptíveis de pôr em risco a saúde dos intervenientes ;
14. Considera necessário, face à interacção entre factores demográficos e económicos,
garantir perspectivas seguras para mulheres e homens no domínio do trabalho, da repartição
equitativa dos recursos, das terras, das tecnologias adequadas, da educação, do acesso ao crédito,
e adaptar em consequência os programas de apoio à família e as estruturas de guarda de crianças
e de pensão para os idosos ;
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15 . Reclama uma participação activa do Parlamento Europeu na Terceira Conferência
Internacional das Nações Unidas sobre a População e o Desenvolvimento, a realizar em
Setembro de 1994, no Cairo;

16. Exorta a Comissão a conceder maior atenção ao impacto demográfico dos programas de
desenvolvimento em grande escala, principalmente nos domínios da saúde e educação, em
particular devido à necessidade de melhorar o nível da educação das mulheres e o seu estatuto
social;

17 . Solicita à Comissão e ao Conselho que o informem e consultem constante e atempada
mente sobre os projectos e iniciativas da União neste domínio, nomeadamente quanto à
participação da União na próxima conferência mundial sobre a população a realizar no Cairo, à
qual o Parlamento pretende enviar uma representação;

1 8.

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, ao

Co-Presidentes da Assembleia Paritária ACP-CEE , aos Governos dos Estados-membros e ao

Secretário-Geral das Nações Unidas.

27. Refugiados em África
A3-0049/94

Resolução sobre os refugiados em África
O Parlamento Europeu;

— Tendo em conta a proposta de resolução apresentada pelos Deputados Alvarez de Paz e

Arbeloa Muru sobre os refugiados em África (B3-0053/92),

— Tendo em conta o artigo 45? do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação
(A3-0049/94),

A. Reconhecendo a gravidade da situação dos refugiados em África cujo número é de cerca de 6
milhões e meio, sendo que este número apenas diz respeito ao recenseamento efectuado pelo

ACNUR relativo aos refugiados africanos que receberam asilo noutro país de África;
B. Verificando que o número de pessoas deslocadas em cada país aumentou consideravelmente
no decurso dos últimos anos e ultrapassa actualmente os 13 milhões e meio ;

C. Considerando que a OUA ampliou a definição inscrita na Convenção de Genebra de 195 1 e
no Protocolo de 1967 , no sentido de que um refugiado é qualquer pessoa que, em virtude de
uma agressão militar, de uma ocupação externa, de dominação estrangeira ou de aconteci
mentos que perturbem gravemente a ordem pública numa parte , ou na totalidade, do seu país
de origem ou do país da sua nacionalidade, é obrigada a abandonar a sua residência habitual
para procurar refúgio num outro local no exterior do seu país de origem ou do país da sua
nacionalidade, pelo que se afigura necessário que a União Europeia e os Estados-membros
tenham em conta esta definição mais ampla do estatuto de refugiado na sua política relativa a
este domínio;

D. Apreensivo com o facto de África ter deixado de estar no centro das atenções internacionais
e de se estar em grande medida a ignorar o problema dos refugiados africanos ;
E. Apreensivo igualmente,
— por um lado, com a utilização política destes refugiados por parte dos governos e das
oposições, quer dos Estados de origem quer dos Estados de acolhimento, nas suas lutas
internas e externas . Esta utilização perniciosa conduz a situações desestalizadoras nestes
Estados , e ,

— por outro, com o papel desempenhado por certos grupos de refugiados nos países de
acolhimento, que tomam partido e se integram nas forças de rebelião nacional,
colocando em perigo a estabilidade de um país e a segurança das suas populações ;
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F. Consternado com as condições de subsistência de muitos refugiados africanos, na sua
maioria mulheres e crianças que vivem numa situação não só de carência física e moral mas
também de insegurança extremas ;
G. Considerando que o aumento do número de refugiados se deve igualmente à desagregação
dos Estados, como a Somália, a Libéria e o Burundi, bem como às guerras civis que se lhe
seguiram ;

H. Apreensivo com a recusa de certos Estados-membros em conceder o estatuto de refugiado
aos Somalis invocando a Convenção de Genebra que subordina o reconhecimento da
qualidade de refugiado à existência de perseguições por parte das autoridades do país ;

I.

Ciente da extraordinária capacidade das sociedades africanas para absorver um vasto
número de refugiados, o que permite obviar à instalação de um maior número destes em
campos ;

J.

Recorda,

— por um lado, que a instalação dos refugiados nos países de acolhimento pode provocar
atitudes de rejeição por parte das populações locais , quer por razões de carácter étnico,
tribal, etc ., quer por aquelas considerarem «privilegiados» esses grupos de refugiados ,
em virtude da ajuda que lhes é concedida pela Comunidade,
— e, por outro, que a referida instalaçãõ agrava a já precária situação económica e social
dos países de acolhimento;
K. Apreensivo com o facto de numerosos Estados africanos estarem actualmente a repatriar
grupos de refugiados para o país de que são oriundos , ou de que possuem a nacionalidade,
sem terem em conta os perigos em que estes incorrem nos respectivos países ;

L. Salientando que a formulação da política da Comunidade relativa aos refugiados resultou em
grande medida de iniciativas do Parlamento Europeu ou da pressão por este exercida,
1 . Solicita à Comunidade Europeia e aos seus Estados-membros para que abordem as causas
fundamentais que dão origem aos refugiados e deslocados aquando da elaboração das políticas
de cooperação e desenvolvimento com os países africanos,
quer através da Convenção de Lomé,
dos Acordos e Protocolos Mediterrânicos quer de acordos bilaterais ;
2. Crê que as políticas destinadas a melhorar as condições económicas, a reduzir a
discriminação de grupos étnicos, religiosos ou sociais, a incrementar o respeito pelos direitos
humanos e a boa governação, bem como a evitar a eclosão de conflitos armados , constituem o
meio mais eficaz para prevenir futuros fluxos de refugiados ;

3 . Está convicto de que a segurança e a solução de conflitos não poderão continuar a ser
encaradas em termos estritamente militares, dado que estes se encontram intimamente ligados ao
desenvolvimento económico, ambiental e social ;

4. Convicto de que, tendo em conta as divergências das partes em conflito relativamente a
certos pontos primordiais, poderia vir a desempenhar um papel importante como árbitro e
conciliador nas diversas reuniões regionais africanas destinadas a solucionar os problemas dos
refugiados;

5 . Insiste na necessidade de uma plena integração da ajuda aos refugiados nas políticas globais
de desenvolvimento e de ajuda ao desenvolvimento a nível nacional e regional e de a mesma
assumir um carácter permanente e não apenas transitório;
6. Solicita a criação de sistemas de alarme precoce e a constituição de reservas alimentares e
de emergência, na perspectiva de uma logística preventiva, tendo em vista reduzir, tanto quanto
possível, o impacto de catástrofes naturais, designadamente das secas, da fome e das inundações
que dão origem aos refugiados ;
7 . Louva o inestimável contributo do ACNUR, bem como de outros organismos e ONGs, no
que se refere à assistência e à reabilitação de refugiados ;
8 . Reconhece o papel fundamental desempenhado pela Comunidade Europeia, através da
Comissão e seus delegados, em colaboração com organismos especializados e governos
africanos,
com vista à protecção, subsistência e integração, repatriação voluntária ou reinstalação
definitivas dos refugiados ;
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9. Considera necessário intensificar a assistência aos refugiados e às pessoas deslocadas, quer
através da Convenção de Lomé (artigo 2252) quer do orçamento comunitário, embora reconheça
que tal ajuda não passa de um paliativo e que o regresso ou a integração livremente consentidos
dos refugiados na sociedade constitui a única solução a longo prazo e deve, consequentemente,
tornar-se no objectivo a longo prazo da política comunitária de ajuda aos refugiados ;
10. Solicita uma maior harmonização das políticas e coordenação da ajuda entre a Comuni
dade e os Estados-membros à luz do Tratado da União Europeia;
11 . Salienta que o número de mulheres e crianças entre os refugiados é, em geral,
desproporcionadamente elevado e apela para que sejam desenvolvidos todos os esforços
tendentes a assegurar a sua protecção e bem-estar;

12 . Tem plena consciência de que o ensino e a formação profissional dos refugiados
constituem uma necessidade premente, tendo em vista facilitar a sua reintegração na sociedade
normal ;

13 . Reconhece o papel especial desempenhado pelo Serviço de Ajuda Humanitária da
Comunidade Europeia (ECHO) na coordenação e aplicação de uma estratégia e de uma política
global da União Europeia relativamente aos refugiados, e regista com agrado a recente assinatura
de um acordo-quadro com o ACNUR, insistindo, no entanto, para que a Comunidade exerça um
direito de controlo sobre os fundos e o material que fornece aos organismos das Nações Unidas ;
14. Está consciente das graves consequências para o ambiente decorrentes da existência de
refugiados, já que, pelo uso que fazem dos solos, dos combustíveis e dos recursos hídricos,
podem perturbar o delicado equilíbrio ecológico ; solicita, por conseguinte, a vigilância e a
tomada de medidas preventivas por parte do ACNUR e outros organismos competentes, bem
como dos países de acolhimento, tendo em vista a protecção do ambiente ;

15 .

Toma nota do crescente número de refugiados económicos existente em África em

resultado da degradação ambiental , da desertificação, da erosão dos solos e da escassez de água;
chama a atenção para o elo existente entre a gestão ambiental e o surgimento de refugiados e
solicita que as causas da escassez de água sejam combatidas tendo em vista a resolução dos
problemas que delas advêm;
16. Solicita que os pedidos de asilo provenientes dos países em que deixou de existir um
Estado ou uma autoridade, como é o caso da Somália, da Libéria e do Burundi , sejam analisados
tendo em conta a realidade de cada um desses países ;
17 . Verifica a atitude restritiva tomada pela maior parte dos Governos da Comunidade
Europeia a respeito dos pedidos de concessão do estatuto de refugiado ou de asilado previsto no
Acordo de Schengen ; solicita o uso de flexibilidade quando estiverem em causa verdadeiras
razões humanitárias e insiste no respeito rigoroso das disposições estabelecidas na Convenção de
Genebra;

18 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão,
aos Governos dos Estados-membros, ao ACNUR e ao Comité de Ligação com as ONGs .

28. Importação de carne de bovino *
A3-0120/94

Proposta de regulamento (CE) do Conselho relativo a abertura, para 1994 e a título autónomo, de
um contingente excepcional de importação de carne de bovino de alta qualidade, fresca,
refrigerada ou congelada dos códigos NC 0201 e 0202, bem como de produtos dos códigos NC
0206 10 95 e 0206 29 91 (CQM(93)0478 — C3-0009/94)

Esta proposta e aprovada.
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Resolução legislativa que contém o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de
regulamento (CE) do Conselho relativo à abertura, para 1994 e a título autónomo, de um
contingente excepcional de importação de carne de bovino de alta qualidade, fresca, refrigerada
ou congelada dos códigos NC 0201 e 0202, bem como de produtos dos códigos NC 0206 10 95 e
0206 29 91 (COM(93)0478 — C3-0009/94)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(93)C)478 ('),
— Consultado pelo Conselho, nos termos do artigo 432 do Tratado CE (C3-0009/94),

— Tendo em conta o relatório da Comissão das Relações Económicas Externas e os pareceres
da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento Rural e da Comissão dos
Orçamentos (A3-0 120/94),
1.

Aprova a proposta da Comissão;

2.

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

(')
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29. Exportação de pesticidas da Comunidade para a Albania
B3-0314/94

Resolução sobre a exportação de produtos fitofarmacêuticos da União Europeia para a Albânia
no âmbito do programa PHARE
O Parlamento Europeu,

A. Considerando que os fármacos utilizados na agncultura são absorvidos por diversos tipos de
produções vegetais e hortícolas que entram na cadeia alimentar humana e animal ;

B. Considerando que, depois de terem sido absorvidos pelo terreno, os fitofármacos podem
atingir e poluir os rios, lagos e lençóis freáticos, destruindo a sua flora e fauna;
C. Considerando que a grande maioria dos Estados-membros da União Europeia tem tendência
para proibir rigorosa e definitivamente as exportações, para países terceiros, de resíduos
provenientes dos países industrializados da OCDE;
D. Considerando que algumas empresas europeias continuam a enviar para a República da
Albânia, a título de ajuda humanitária, produtos fitofarmacêuticos que são considerados
resíduos tóxicos pelo facto de terem ultrapassado o seu período de validade e cuja utilização
é frequentemente proibida,
1 . Insta a Comissão e todos os orgãos incumbidos da aplicação do programa PHARE a tomar
as medidas que se impõem a fim de que sejam imediatamente retirados da circulação estes
produtos tóxicos ;

2 . Solicita a realização de um inquérito em que seja aprofundado o problema e identificados os
responsáveis pela destruição do equilíbrio ecológico de uma determinada região;
3 . Exige que a Comissão apresente um relatório de que deverá constar uma descrição
pormenorizada e o montante das ajudas concedidas até ao momento pela Comunidade à Albânia,
no âmbito do Programa PHARE, nomeadamento no que respeita à vertente agrícola;
4. Solicita igualmente à Comissão que lhe apresente os seus projectos para as próximas ajudas
que forem concedidas ;
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5 . Solicita à Comissão que o informe se verificou a necessidade dos produtos químicos
utilizados na agricultura exportados para a Albânia antes da sua expedição e se tenciona ajudar a
Albânia a resolver o problema dos pesticidas, eventualmente através da destruição destas
substâncias por um processo que não seja nocivo para os ecossistemas e para a saúde humana;
6. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão, ao Conselho e
aos Governos dos Estados-membros .
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ANEXO

Resultados das votações nominais
(+) = A favor
(-) = Contra
(O) = Abstenções
7 . Relatório Visser A3-0067/94

N° 16 ( 1- parte)
(+)

LDR: Cayet, Defraigne, Larive, Maher, von Wechmar, Wijsenbeek
NI : Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz

PPE: Beazley Peter, Beumer, de Bremond d'Ars, Casini , Deprez, Fontaine, Fourçans, Funk,
Günther, Habsburg , Haller von Hallerstein, Herman, Hermans, Jackson Christopher M. ,
Kellett-Bowman, Klepsch, Langenhagen, McCartin, Melchior, Mendez de Vigo, Newton Dunn,
Oostlander, Patterson, Pesmazoglou, Pisoni Ferruccio, Poettering, Prag, Prout, Schiedermeier,
Schleicher, Seligman, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark, Theato, Thyssen,
Tindemans, Turner, Valverde Lopez, von Wogau
PSE: Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barton, Bird, Cabezon Alonso, Caudron, Collins, Cot, da
Cunha Oliveira, Fuchs, Goedmakers , Görlach, Green, Harrison, Hoff, Karellis, Maibaum,

Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage, Pagoropoulos, Pollack, Pons Grau,
Sakellariou, Sanz Fernández, Sierra Bardají, Titley, Tomlinson, Tongue, Vázquez Fouz, Wilson,
Wynn
RDE : Lalor, Lane , Lataillade , Ukeiwé

V : Bettini, Boissiere, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Verbeek
(O)

ARC : Blaney
LDR : Partsch

2. Relatório Visser A3 -0067/94

N- 16 (2li parte)
CG : Barata Moura

LDR: Cayet, Nordmann, Partsch, von Wechmar, Wijsenbeek
NI : Gonzalez Alvarez , Gutiérrez Diaz

PSE: Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Bird, Cabezon Alonso, Caudron, Collins, Cot, da Cunha
Oliveira, Duarte Cendán, Fuchs, Goedmakers, Görlach, Green, Harrison, Hoff, Hughes, Karellis,
Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman, Pagoropoulos,
Pollack, Pons Grau, Raftopoulos, Sakellariou, Sanz Fernández, Sierra Bardají, Stamoulis, Titley ,
Tomlinson, Tongue, Tsimas, Vázquez Fouz, White, Wilson, Wynn
RDE : Lane, Lataillade , Ukeiwé

V : Bettini, Boissière, van Dijk, Raffin, Verbeek
(-

LDR: Defraigne
PPE: Beazley Peter, Beumer, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d'Ars, Casini, Coppo Gavazzi,
Deprez, Fontaine, Fourçans, Funk, Günther, Guidolin, Habsburg, Haller von Hallerstein,
Herman, Hermans, Jackson Christopher M. , Kellett-Bowman, Klepsch, Langenhagen,
McCartin, Melchior, Mendez de Vigo, Newton Dunn, Oostlander, Patterson, Pesmazoglou,
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Pisoni Ferruccio, Poettering , Prag, Prout, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sisó Cruellas,
Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde López, von
Wogau
RDE : Lalor

(O)

ARC : Blaney
LDR : Maher

3. Relatório Visser A3-0067/94
N° 17

(+)

ARC : Blaney, Ewing
CG : Barata Moura, Querbes

LDR: Cayet, Defraigne, Maher, Partsch, von Wechmar, Wijsenbeek
NI: Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz

PSE : Balfe, Bird, Bofill Abeilhe, Cabezon Alonso, de la Câmara Martinez, Caudron, Collins,
Cot, da Cunha Oliveira, Duarte Cendán, Fuchs, Goedmakers , Görlach, Green, Harrison, Hoff,

Hughes, Karellis, Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage, Pagoropoulos,
Pollack, Pons Grau , R0nn, Sakellariou, Sanz Fernández, Sierra Bardají, Stamoulis, Stewart,
Titley, Tongue, Tsimas, Vázquez Fouz, White, Wilson, Wynn
RDE : Lane , Lataillade , Ukeiwé

V: Bettini , Boissière, Breyer, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Raffin, Verbeek
-

PPE: Beazley Peter, Beumer, Brand Hans-Jürgen , de Bremond d Ars, Casini, Deprez, Fontaine,
Fourçans, Funk, Günther, Guidolin, Habsburg, Haller von Hallerstein, Herman, Jackson
Christopher M. , Kellett-Bowman, Klepsch, McCartin, Melchior, Mendez de Vigo, Newton
Dunn , Patterson , Pesmazoglou, Pisoni Ferruccio, Prag, Schiedermeier, Seligman, Sisó Cruellas ,
Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark, Theato, Thyssen , Tindemans, Turner, Valverde López, von
Wogau
RDE : Lalor

4. Relatório Visser A3- 0067/94

N° 20 ( 7- parte)
+

ARC : Barrera i Costa, Ewing
CG : Barata Moura

LDR: Cayet, Larive, Maher, Nordmann, Partsch, von Wechmar, Wijsenbeek
NI: Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz

PPE: Beazley Peter, Beumer, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d ' Ars, Casini , Coppo Gavazzi,
Deprez, Fontaine , Fourçans, Funk, Günther, Guidolin, Habsburg, Haller von Hallerstein,
Herman, Hermans, Jackson Christopher M. , Klepsch, Lagakos , Langenhagen, McCartin,
Melchior, Mendez de Vigo, Newton Dunn, Oostlander, Patterson, Pesmazoglou, Pisoni
Ferruccio, Poettering, Prag , Prout, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sisó Cruellas ,
Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde López, von
Wogau
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PSE: Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barton, Bird, Bofill Abeilhe, Cabezon Alonso, de la
Câmara Martinez, Caudron, Collins, Cot, da Cunha Oliveira, Duarte Cendán, Fuchs,

Goedmakers , Görlach, Green, Harrison, Hoff, Hughes, Karellis, Maibaum, Martin David W. ,
Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman, Pagoropoulos, Pollack, Pons Grau, Raftopoulos ,
R0nn, Sakellanou, Sanz Fernández, Sierra Bardaji, Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson,
Tongue, Tsimas, Vayssade, Vazquez Fouz, White, Wilson, Wynn
RDE: Lalor, Lane, Lataillade, Ukeiwé

V : Bettini, Boissière, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Lannoye, Raffin, Verbeek
(O)

ARC : Blaney
DR: Tauran

LDR: Defraigne

5. Relatório Visser A3-0067/94

N'i 20 (2í parte)
(+)
CG: Barata Moura

NI : Gonzalez Alvarez, Gutierrez Diaz
PPE : de Bremond d'Ars , Funk

PSE: Avgerinos, Balfe, Barton, Bird, Bofill Abeilhe, Cabezon Alonso, de la Câmara Martinez,
Caudron, Collins , Cot, da Cunha Oliveira, Fuchs, Goedmakers, Görlach, Green, Harrison, Hoff,

Hughes, Karellis, Maibaum, Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman, Pagoropoulos,
Pollack, Pons Grau, Raftopoulos, R0nn, Sakellariou, Sanz Fernández, Sierra Bardají, Stewart,
Titley, Tomlinson, Tongue, Tsimas, Vayssade, Vázquez Fouz, White, Wilson, Wynn
RDE : Lane

V: Bettini, Boissiere, Breyer, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Raffin, Verbeek
-

LDR: Cayet, Defraigne, Maher, Partsch, von Wechmar, Wijsenbeek

PPE: Beazley Peter, Beumer, Brand Hans-Jürgen, Casini, Coppo Gavazzi , Deprez, Fontaine,
Fourçans , Günther, Guidolin, Habsburg, Haller von Hallerstein, Herman, Jackson Christopher
M. , Kellett-Bowman, Klepsch, McCartin, Melchior, Mendez de Vigo, Newton Dunn, Patterson,
Pesmazoglou, Pisoni Ferruccio, Prag, Schiedermeier, Seligman, Sisó Cruellas, Sonneveld,
Stavrou, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde López, von Wogau
RDE: Lalor

(O)

ARC : Blaney
DR: Tauran

6. Relatório Visser A3-0067/94

N° 20 (3í parte)
(+)

ARC : Barrera i Costa, Ewing
CG : Barata Moura

LDR: Cayet, Defraigne, Larive, Nordmann, Partsch, von Wechmar, Wijsenbeek

N° C 91 /352

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Sexta-feira, 11 de Março de 1994
NI : Gonzalez Alvarez , Gutierrez Diaz

PPE : Beazley Peter, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d Ars, Casini, Deprez, Fontaine,
Fourçans, Funk, Günther, Guidolin, Habsburg, Haller von Hallerstein, Herman, Jackson
Christopher M. , Kellett-Bowman , Klepsch, Lagakos, Langenhagen, McCartin, Melchior,
Mendez de Vigo, Newton Dunn, Oostlander, Patterson, Pesmazoglou, Pisoni Ferruccio,
Poettering, Prag, Prout, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sisó Cruellas, Sonneveld,
Stavrou, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde Lopez, von Wogau

PSE : Avgerinos, Balfe, Bofill Abeilhe, de la Cámara Martinez, Collins, Cot, da Cunha Oliveira,
Goedmakers, Görlach, Green, Harrison, Hoff, Hughes, Karellis, Maibaum, Martin David W. ,
Medina Ortega, Miranda de Lage, Pagoropoulos, R0nn, Sakellariou, Sanz Fernández, Sierra
Bardaji , Stamoulis, Stewart, Tsimas, Vázquez Fouz, White, Wilson
RDE: Lalor, Lane, Ukeiwé

V : Bettini, Boissière, Breyer, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Lannoye, Verbeek
(-)
RDE : Lataillade

(O)

ARC : Blaney

7. Relatório Visser A3- 0067/94

N- 20 (4'i parte)
(+)

ARC : Barrera í Costa, Ewing
CG : Barata Moura
DR : Tauran

LDR: Cayet, Defraigne, Maher, Nordmann, Partsch, von Wechmar, Wijsenbeek
NI: Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz

PPE: Beazley Peter, Beumer, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d ' Ars, Casini , Deprez, Fontaine,
Fourçans , Funk, Günther, Guidolin, Habsburg, Haller von Hallerstein, Herman, Jackson
Christopher M. , Kellett-Bowman, Klepsch, Langenhagen, McCartin, Melchior, Mendez de
Vigo, Newton Dunn, Patterson, Pesmazoglou, Pisoni Ferruccio, Poettering, Prout,
Schiedermeier, Seligman, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Theato, Thyssen , Tindemans,
Turner, Valverde Lopez, von Wogau
PSE : Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barton, Bird, Bofill Abeilhe, Cabezon Alonso, de la
Câmara Martinez, Caudron, Collins, Cot, da Cunha Oliveira, Duarte Cendán, Fuchs,

Goedmakers, Görlach, Green, Harrison, Hoff, Hughes, Karellis, Maibaum, Martin David W. ,
Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman, Pagoropoulos , Pollack, Pons Grau, Raftopoulos,
R0nn, Sakellariou, Sanz Fernández, Sierra Bardají, Stamoulis, Titley, Tongue, Vázquez Fouz,
White, Wilson, Wynn
RDE : Lalor, Lane , Lataillade , Ukeiwé

V : van Dijk, Raffin, Verbeek
-

PPE: Oostlander, Schleicher

(O)

ARC : Blaney
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8. Relatório Visser A3 -0067/94
N°-23

(+)
ARC : Barrera í Costa

CG : Barata Moura

LDR: Cayet, Defraigne, Maher, Nordmann, Partsch, von Wechmar, Wijsenbeek
NI: Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Diaz

PPE : Beazley Peter, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d' Ars , Casini, Deprez, Fontaine,
Fourçans , Funk, Günther, Guidolin, Habsburg, Haller von Hallerstein, Herman, Hermans,
Jackson Christopher M. , Kellett-Bowman, Klepsch, Langenhagen, McCartin, Melchior, Mendez
de Vigo, Newton Dunn, Oostlander, Patterson, Pesmazoglou, Pisoni Ferruccio, Poettering, Prag,
Prout, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark,
Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde López, von Wogau
PSE: Avgerinos, Balfe, Barton, Bird, Bofill Abeilhe, Cabezon Alonso, de la Câmara Martinez,
Caudron, Collins, Cot, da Cunha Oliveira, Duarte Cendán, Fuchs, Goedmakers, Görlach, Green,

Harrison, Hoff, Hughes, Karellis , Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega, Miranda de Lage,
Newman, Pagoropoulos, Pollack, Pons Grau, Raftopoulos, R0nn, Sakellariou, Sanz Fernández,
Sierra Bardají, Stewart, Titley, Tongue, Vázquez Fouz, White, Wilson, Wynn
RDE: Lalor, Lane, Lataillade, Ukeiwé

V : Bettini, Boissière, Breyer, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Lannoye, Verbeek

9. RC Pesca

(+)

ARC : Blaney, Ewing, Simeoni
CG: Barata Moura, Querbes

LDR: Cayet, Nordmann
NI: Gonzalez Alvarez

PPE : Beazley Peter, Beumer, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d'Ars, Casini, Coppo Gavazzi,
Deprez, Fontaine, Garcia Amigo, Günther, Guidolin, Haller von Hallerstein, Herman, Klepsch,
Langenhagen, Lulling, McCartin, Melchior, Mendez de Vigo, Newton Dunn, Patterson, Pierros,
Poettering, Prag, Reymann, Schiedermeier, Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark, Theato,
Thyssen, Tindemans, Turner, von Wogau
PSE : Duarte Cendán

RDE: Guermeur, Lalor

V: Bettini, van Dijk, Ernst de la Graete, Graefe zu Baringdorf, Raffin, Verbeek
(-)

LDR: von Alemann, Defraigne, Larive, Maher, Partsch, von Wechmar
PPE: Kellett-Bowman, Pisoni Ferruccio, Seligman, Valverde López

PSE: Avgerinos, Balfe, Barton, Bird, Bofill Abeilhe, Cabezon Alonso, de la Cámara Martinez,
da Cunha Oliveira, Ford, Goedmakers, Görlach, Harrison, Karellis, Maibaum, Martin David W. ,

Medina Ortega, Pollack, Pons Grau, van Putten, Raftopoulos, Saby, Sakellariou, Schmidbauer,
Sierra Bardají, Tongue, Van Hemeldonck, Vayssade, Vázquez Fouz, Wynn
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10. Relatório Blaney A3-0103/94
Alteração 5
(+)

ARC : Blaney, Ewing, Simeoni
LDR: von Alemann, Cayet, Defraigne, Garcia, Larive, Maher, Nordmann, Partsch
PPE: de Bremond d'Ars, Langenhagen, McCartin
RDE : Lalor

V : Bettini, Breyer, Raffin , Verbeek
H
NI : Pinton

PPE: Beazley Peter, Beumer, Brand Hans-Jürgen, Casini, Coppo Gavazzi , Deprez, Garcia
Amigo, Günther, Guidolin, Haller von Hallerstein, Herman, Kellett-Bowman, Klepsch, Lulling,
Melchior, Mendez de Vigo, Newton Dunn, Patterson , Pierros, Pisoni Ferruccio, Poettering, Prag,
Prout, Reymann, Schiedermeier, Seligman, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark,
Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde López, von Wogau
PSE : Avgennos , Balfe, Bird, Bofill Abeilhe, Cabezon Alonso, de la Câmara Martinez, da Cunha
Oliveira, Goedmakers, Görlach, Harrison, Karellis, Maibaum, Martin David W. , Medina Ortega,
Pollack, Pons Grau, van Putten, Raftopoulos, Saby , Sakellariou, Schmidbauer, Sierra Bardají,
Vayssade, Wynn

11 . Relatório Blaney A3-01 03/94

Alteração 9
(+)
ARC : Simeoni

LDR : Maher

PPE: Beazley Peter, Beumer, Brand Hans-Jürgen, Casini , Coppo Gavazzi, Garcia Amigo,
Günther, Guidolin, Haller von Hallerstein, Herman, Hermans, Kellett-Bowman, Klepsch,
Langenhagen, Lulling, Melchior, Mendez de Vigo, Newton Dunn, Patterson, Pierros, Pisoni
Ferruccio, Poettering, Prag, Prout, Reymann, Schiedermeier, Seligman, Sisó Cruellas,
Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde López

PSE: Avgerinos, Balfe, Bird, Bofill Abeilhe, Cabezon Alonso, de la Cámara Martinez, da Cunha
Oliveira, Duarte Cendán, Ford, Goedmakers, Görlach, Green, Harrison, Karellis, Maibaum,

Martin David W. , Medina Ortega, Pollack, Pons Grau, van Putten, Raftopoulos, Saby,
Schmidbauer, Sierra Bardají, Vayssade, Wynn
-

ARC : Blaney, Ewing
LDR: von Alemann, Cayet, Defraigne, Garcia, Larive, Nordmann, Partsch
NI : Gonzalez Alvarez

PPE: de Bremond d'Ars, McCartin, von Wogau
RDE : Lalor

V: Bettini, Breyer, Ernst de la Graete, Raffin, Verbeek
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12. Relatório Nordmann A3-0052/94

Alteração 1
(+)

PPE: Brok, Casini , Contu, Coppo Gavazzi , Estgen, Guidolin, Habsburg, Kellett-Bowman,
Lulling, Patterson, Reding, Schiedermeier, Sonneveld
RDE : Lalor

(-)

LDR: Cayet, Maher, Nordmann, Partsch, Vohrer
PPE : de Bremond d'Ars

PSE: Apolinário, da Cunha Oliveira, Medina Ortega, Pons Grau , Raftopoulos, R0nn, Sierra
Bardají
V : Boissiere , Ernst de la Graete

(O)
ARC : Simeoni
V : Raffin

13. Relatório Nordmann A3-0052/94

Alteração 3
(+)

LDR: Cayet, Mäher, Nordmann, Partsch, Vohrer

PPE: de Bremond d'Ars, Brok, Casini , Contu , Coppo Gavazzi, Estgen, Guidolin, Habsburg,
Kellett-Bowman, Lulling, Patterson, Reding, Schiedermeier, Sonneveld
RDE : Lalor

-

PSE: Apolinário, da Cunha Oliveira, Medina Ortega, Pons Grau, Raftopoulos, R0nn, Sierra
Bardají
(O)
ARC : Simeoni

V: Boissiere, Ernst de la Graete, Raffin

14. Relatório Nordmann A3-0052/94

Alteração 5
(+)

PPE : Brok, Casini , Contu, Coppo Gavazzi , Estgen, Guidolin, Habsburg, Kellett-Bowman,
Lulling, Patterson, Reding, Schiedermeier, Sonneveld
RDE : Lalor, Lane

(-)

LDR: Cayet, Maher, Nordmann, Partsch, Vohrer
PPE : de Bremond d'Ars
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PSE: Apolinário, da Cunha Oliveira, Medina Ortega, Pons Grau, Raftopoulos, R0nn, Sierra
Bardají
V : Boissière, Ernst de la Graete

(O)
ARC : Simeoni
V : Raffin
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