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I
(Comunicaçôes)

PARLAMENTO EUROPEU

SESSÃO 1994-1995

Sessões de 18 a 22 de Abril de 1994

PALÁCIO DA EUROPA — ESTRASBURGO

ACTA DA SESSÃO DE SEGUNDA-FEIRA, 18 DE ABRIL DE 1994

(94/C 128/01 )

PARTE I
Desenrolar da sessão

PRESIDÊNCIA DA SR*. PERY,
Vice-Presidente

(A sessão tem início às 17H00.)
1 . Abertura da Sessão

A Senhora Presidente declara aberta a Sessão que tinha
sido interrompida em 24 de Março de 1994.

2. Aprovaçâo da acta
A acta da sessão anterior e aprovada.

examinou o assunto juntamente com os Presidentes do
Conselho e da Comissão e que está para ser assinada pelo
Senhor Presidente uma carta dirigida ao interveniente);
— Tomlinson, para apoiar a intervenção da Deputada
Green e solicitar que, uma vez que o Presidente do
Parlamento vai fazer o ponto da situação em plenário,
também comunique o conteúdo do parecer do controla
dor financeiro; assinala que, em seu entender, um acto
assinado sem a aprovação do controlador financeiro não é
legal e solicita portanto que a decisão do Presidente de
assinar o contrato para Estrasburgo seja reenviada à
Comissão do Regimento, da Verificação de Poderes e das
Imunidades ;

*
*

este assunto e que solicita consequentemente que o
assunto seja novamente apreciado pela Mesa (A Senhora
Presidente responde que o Presidente do Parlamento

*

Intervenções dos Deputados :

— Green, em nome do Grupo PSE, que recorda ter
solicitado por escrito ao Presidente do Parlamento de a
manter informada sobre a evolução do dossier sobre os
edifícios em Estrasburgo, e solicita que este faça, ainda
esta semana, uma declaração sobre o estado actual do
dossier,

— Cassidy, para recordar as suas reiteradas interven
ções sobre a «discriminação por motivos de idade» na
política de recrutamento do Parlamento; afirma ter
encontrado imprecisões na acta da Mesa consagrada a

— Langer, para solicitar que o Conselho assuma as suas
responsabilidades e faça uma declaração perante o Parla
mento sobre o que se passa presentemente em Gorazde
(A Senhora Presidente responde que entrará ainda hoje
em contacto com o Conselho sobre este assunto);

— Falconer, que deseja saber quando receberá uma
resposta à pergunta que formulou na segunda-feira do
último período de sessões relativamente ao código de
conduta relativamente aos documentos confidenciais

(Parte I, ponto 3 , da acta de 7.3.1994) (A Senhora
Presidente assinala que a resposta que lhe será enviada
pelo Presidente do Parlamento está pronta para ser
assinada);
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— Imbeni , para protestar contra uma declaração feita
pela Senhora Pivetti , Presidente da Câmara de Deputados
italiana, recentemente eleita, sobre o artigo 1 82 da Decla
ração dos Direitos do Homem;
— Morris, para fornecer informações sobre artigos que
foram publicados esta manhã na imprensa britânica nos
quais se protesta contra a falta de transparência dos
trabalhos do Conselho, apesar das promessas feitas pelo
mesmo ;

— Green, para apoiar a intervenção precedente e para
solicitar que o Presidente do Parlamento entre em contac
to ainda hoje com o Conselho, o qual deverá examinar
esta questão esta noite, por forma a chamar a atenção para
a importância que o Parlamento concede relativamente
ao facto de que o Conselho respeite as regras de conduta
que impôs a si próprio em matéria de transparência das
suas decisões ;

— Stamoulis, para protestar contra um comunicado de
imprensa publicado em 10 de Março de 1994 pelo
Ministério turco dos Assuntos Externos sobre a resolução
do Parlamento aprovada nessa mesma data em que
protesta contra a perseguição de deputados curdos,
comunicado este que, em seu entender, constitui uma
afronta ao Parlamento ;

— Rogalla, para protestar contra o controlo de pessoas
nas fronteiras, nomeadamente no aeroporto de Estrasbur
go, e para solicitar a todos os seus colegas que não se
sujeitem aos mesmos .
A Senhora Presidente passa a dar leitura à lista de
deputados que solicitaram fazer uma intervenção e dá a
mesma por encerrada.

— Andrews, para apoiar as intervenções dos Deputa
dos Malone e Banotti e para protestar contra as exporta
ções de resíduos nucleares; assinala nomeadamente que
quer a Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e
da Defesa do Consumidor quer o deputado que representa
a circunscrição onde se encontra Thorp no Parlamento
britânico fizeram uma intervenção;

— Green, sobre a intervenção precedente e para realçar
que Lord Inglewood é o representante da circunscrição
eleitoral na qual se encontra a referida unidade de
reprocessamento ;

— Lord Inglewood, para responder à Deputada Green.
A Senhora Presidente faz, em nome da Mesa e do

Presidente do Parlamento, a seguinte declaração em
resposta às intervenções dos Deputados Green, Tomlin
son e Blak :

«Em 31 de Março de 1994 a Mesa teve conhecimento :

— do parecer maioritário do grupo de trabalho «Política
Imobiliária» e das opiniões de dois membros deste
grupo que tinham exprimido uma opinião diferente ;
— do relatório da Comissão dos Orçamentos de 23 de
Fevereiro de 1994 ;

— do parecer do controlador financeiro, que também
esteve presente e que teve oportunidade de exprimir a
sua opinião, a qual foi examinada pela Mesa;

— do parecer da Comissão Consultiva das Compras e
dos Mercados ;

Intervenções dos Deputados :

— Ephremidis , sobre a intervenção do Deputado Sta
moulis e para solicitar que os membros da missão de
observadores do Parlamento Europeu enviada para as
eleições na Turquia informem o Parlamento relativamen
te ao assunto ;

— Malone, para protestar contra a entrada em funcio
namento da unidade de reprocessamento de resíduos
nucleares de Thorp e para exprimir a opinião de que o
Parlamento deveria interpor, relativamente a este assun
to, um recurso por omissão contra a Comissão;

— Blak, para referir que a transacção imobiliária que o
Presidente do Parlamento acaba de subscrever é escanda

losa devido aos custos que representa para o contribuinte
e solicita que o Parlamento retire a sua assinatura ou que
apresente a sua demissão ;

— Schwartzenberg, antes de mais para apoiar as inter
venções do Deputado Imbeni sobre a declaração feita
pela Sra. Pivetti , e, de seguida, dos Deputados Stamoulis
e Ephremidis sobre os crimes perpetrados contra curdos
e, finalmente, para solicitar que o Governo grego respeite
a decisão do Parlamento de o proibir de mencionar a
religião dos cidadãos gregos nos seus bilhetes de identi
dade ;

— Banotti, para solicitar que o relatório sobre os
observadores enviados para acompanharem as eleições
na Turquia contenha informações sobre a detenção de
alguns deles e para recordar que a Irlanda já levantou há
mais de dez anos o grave problema da unidade de
reprocessamento de Thorp, sem que até ao presente este
tenha tido qualquer resultado;

— do parecer do Serviço Jurídico ;
— do parecer do consultor externo.

No final das deliberações nas quais participaram todos os
membros do grupo de trabalho «Política Imobiliária», a
Mesa procedeu, nos termos da decisão da Assembleia
plenária de 5 de Abril de 1990 e de 28 de Outubro de
1993 , a uma votação nominal cujo resultado foram 8
votos a favor e 2 contra, concedendo assim mandato ao

Presidente para a assinatura do contrato.
Dado que recebeu a proposta do Secretário-Geral nos
termos das deliberações da Mesa, o Presidente procedeu
à assinatura do contrato em 31 de Março de 1994».
A Senhora Presidente realça que acaba de dar leitura a
esta comunicação da Presidência a fim de manter o
Parlamento informado sobre a situação, o que não se
passou aquando da conclusão do acordo sobre o hemici
clo de Bruxelas .

Intervenções dos Deputados:

— Prag, para realçar, por um lado, que a decisão de
Abril de 1990 concedia ao Presidente um mandato de

negociação e não o direito de celebrar um acordo que tem
por objectivo a construção de um novo hemiciclo e, por
outro lado, que todas as decisões tomadas pela Mesa e
pelas comissões foram tomadas sob pressão do Governo
francês ;
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— Falconer, para apoiar a intervenção precedente ;
considera, além disso, que o Parlamento tem o direito de
ver as decisões tomadas pela Mesa e de as ratificar ou
rejeitar; é de opinião que não é normal que a Mesa tome
uma decisão de tão grande importância, que implica
incidências financeiras e fiscais avultadas para os cida
dãos da União, no lugar da Assembleia;
— Cassidy, para assinalar que considera intolerável a
«chantagem» exercida pelo Governo francês sobre o
Parlamento. Em seu entender, a opinião pública não vai
perceber a importância das despesas . Chama a atenção da
Mesa para práticas semelhantes, afirmando que os seus
responsáveis deveriam ser desacreditados pela Assem
bleia ;

— Gutiérrez Diaz, para denunciar um acto de terroris
mo cometido hoje em Barcelona e para solicitar que a
Presidência transmita os seus pêsames ao Governo autó
nomo da Catalunha, ao Governo espanhol e às famílias
das vítimas (A Senhora Presidente responde que o Presi
dente enviará, com o consentimento da Assembleia, uma

mensagem de condolências).

— Recomendação do Conselho, de 21 de Março de
1994, que dá quitação ao Conselho de Administração do
Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação
Profissional quanto à execução do mapa de receitas e de
despesas do Centro para o exercício de 1992 (C3
0148/94)
enviada
fundo : CONT

— Recomendação do Conselho de 21 de Março
1994 que dá quitação ao Conselho de Administração
Fundação Europeia para a Melhoria das Condições
Vida e de Trabalho quanto à execução do mapa
receitas e de despesas da Fundação para o exercício

de
da
de
de
de

1992 (C3-0149/94)
enviada
fundo : CONT

— Recomendação do Conselho de 21 de Março de
1994 relativa à quitação a dar à Comissão da execução
das operações do Fundo Europeu de Desenvolvimento
( 1979) (Quinto FED) para o ano financeiro de 1992
(C3-0150/94)
enviada
fundo : CONT

parecer: DESE
3. Votos de boas-vindas
A Senhora Presidente dá as boas-vindas , em nome do

Parlamento Europeu, aos presidentes e representantes
dos parlamentos samis da Finlândia, Suécia e Noruega,
que tomaram assento na tribuna oficial .

4. Entrega de documentos
A Senhora Presidente comunica que recebeu :
a)

do Conselho :

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

— Recomendação do Conselho de 21 de Março de
1994 relativa à quitação a dar à Comissão da execução
das operações do Fundo Europeu de Desenvolvimento
( 1984) (Sexto FED) para o ano financeiro de 1992
(C3-0151 /94)
enviada
fundo : CONT

— Recomendação do Conselho de 21 de Março de
1994 relativa à quitação a dar à Comissão da execução
das operações do Fundo Europeu de Desenvolvimento
( 1989) (Sétimo FED) para o ano financeiro de 1992
(C3-0152/94)
enviada
fundo : CONT

— Proposta de regulamento do Conselho que determi
na as regras gerais para a concessão de apoio financeiro
comunitário no domínio das redes transeuropeias
(CC)M(94)0062 — C3-01 55/94 — SYN94065 )
enviada
fundo : TRAN

— Orientação Comum do Conselho de 22 de Março de
1994 sobre uma decisão do Conselho relativa à Discipli
na Orçamental (5624/94 — C3-0143/94)

parecer: ORÇM, ECON, ENER, PREG
base jurídica: Art. 1292-D, 32 parágrafo CE

enviada

— Projecto de orçamento rectificativo nH 1 para o
exercício de 1994, elaborado pelo Conselho em 28 de
Março de 1994 (6010/94 — C3-0162/94)

fundo: ORÇM
parecer: AGRI, JURI, CONT
base jundica: Art. 0432 CE, Art. 2092 CE, Art. 2352 CE
— Recomendação do Conselho, de 21 de Março de
1994, relativa à quitação a dar à Comissão quanto à
execução do Orçamento de 1992 (C3-0147/94)
enviada
fundo : CONT

parecer: ENER, RELA, ASOC, PREG, AMBI, JUVE,
DESE , MULH

enviada

fundo : ORÇM
— Proposta de decisão do Conselho relativa a conces
são

de

assistência

macrofinanceira

à

Moldávia

(COM(94)01 10 — C3-0181 /94 — 94/0101(CNS ))
enviada

fundo : ORÇM
parecer: POLI, ECON, RELA
base jurídica: Art. 235s CE
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— Proposta de decisão do Conselho relativa à conces

— Proposta de directiva do Conselho que altera a

são de uma nova assistência macrofinanceira à Albânia

Directiva 77/388/CEE e introduz novas medidas de

(COM(94)01 12 — C3-0182/94 — 94/0102(CNS))

simplificação relativas ao imposto sobre o valor acres
centado — âmbito de aplicação de certas isenções e

enviada

regras práticas para a sua aplicação — (COM(94)OÓ58 —

fundo : ORÇM
parecer: POLI, ECON, RELA

C3-01 88/94 — 94/0062(CNS ))

base jurídica: Art. 2352 CE

fundo : ECON

enviada

base jurídica: Art. 0992 CE
— Proposta de regulamento do Conselho que fixa um
subsídio relativo à redução das quantidades de referência
individuais no sector do leite e um subsidio pelo abando
no definitivo da produção leiteira (COM(94)0064 —
C3-0183/94 — 94/0066(CNS))
enviada
fundo : AGRI

parecer: ORÇM

— Proposta de decisão do Conselho que adopta um
programa específico de investigação e de formação no
domínio da segurança e das salvaguardas nucleares
( 1994-1998) (COM(94)0070 — C3-0189/94 — 94/
0072(CNS))
enviada
fundo : ENER

parecer: ORÇM, AMBI
— Proposta de regulamento do Conselho que altera o
Regulamento (CEE) n2 3950/92 que institui uma imposi
ção suplementar no sector do leite e dos produtos lácteos
(COM(94)OOó4 — C3-0184/94 — 94/0067(CNS))
enviada
fundo : AGRI

parecer: ORÇM
— Comité Misto do Espaço Económico Europeu : Deci
são n2 7/94 do Comité Misto de EEE, de 21 de Março de
1994, que altera o Protocolo n2 47 e alguns anexos do

base jurídica: Art. 0072 EURATOM

— Proposta de decisão do Conselho que adopta um
programa específico de investigação e de formação no
domínio da fusão termonuclear controlada ( 1994-1998)
(COM(94)0070 — C3-0190/94 — 94/0073(CNS ))
enviada
fundo : ENER

parecer: ORÇM, AMBI
base jurídica: Art. 0072 EURATOM

Acordo EEE (5073/94 — C3-0185/94)
enviada fundo : POLI

parecer: RELA

base jurídica: Art. 2382 CE, Art. 2282, n2 2 e 3 CE
— Orientação comum do Conselho de 21 de Março de
1994 relativa a certas regras de aplicação do Acordo
sobre o Espaço Económico Europeu (5175/94 — C3

— Proposta de decisão do Conselho que adopta um
programa específico de investigação e de desenvolvi
mento tecnológico a executar pelo Centro Comum de
Investigação para a Comunidade Europeia da Energia
Atómica ( 1995-1998) (COM(94)0070 — C3-0191 /94 —
94/0074(CNS ))
enviada

fundo : ENER

parecer: ORÇM, ECON

0186/94)

base jurídica: Art. 0072 EURATOM
enviada
fundo : POLI

parecer: ORÇM, ECON, ENER, RELA, JURI, ASOC ,
PREG, TRAN, JUVE, LIBE, INST

base jurídica: Art. 2382 CE
— Proposta de regulamento do Conselho que altera o
Regulamento (CEE) n2 3438/92 do Conselho que prevê
medidas especiais para o transporte de determinados
frutos e produtos hortícolas originários da Grécia, no
respeitante ao período de eficácia destas (COM(94)0089
— C3-01 87/94 — 94/0075(CNS))
enviada

— Proposta de directiva do Conselho que estabelece as
regras para o exercício do direito de voto e de elegibili
dade nas eleições autárquicas por parte dos cidadãos da
União residentes num Estado-membro de que não
tenham a nacionalidade (COM(94)0038 (esta proposta
substitui o documento COM(88)0371 , alterado pelo
documento COM(89)0524, que foi retirado) — C3
0192/94 — 94/0034(CNS))
enviada
fundo : JURI

parecer: PREG, INST

base jurídica: Art. 0082-B , n2 1 CE

fundo : AGRI

parecer: ORÇM
base jurídica: Art. 0432, n2 2 CE

— Proposta de directiva do Conselho relativa a aplica
ção, aos navios que escalem os portos da Comunidade ou
naveguem em águas sob jurisdição dos Estados-Mem
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bros, das normas internacionais respeitantes à segurança
da navegação, à prevenção da poluição e às condições de

vida e trabalho a bordo dos navios (COM(94)OÕ73 —

C3-0193/94 — 94/0068(SYN))
enviada

fundo : TRAN

parecer: ECON, ASOC , AMBI

base jurídica: Art. 0842, n2 2 CE

— Proposta de decisão do Conselho relativa as regras
de participação de empresas, centros de investigação e
universidades nos programas específicos de investiga
ção, desenvolvimento tecnológico e demonstração da
Comunidade Europeia (COM(94)0012 — C3-0194/94
— 94/0012(SYN))
enviada
fundo : ENER

— Proposta de directiva do Conselho que altera a
Directiva 89/655/CEE relativa às prescrições mínimas de
segurança e de saúde para a utilização pelos trabalhado
res de equipamentos de trabalho no trabalho
(CC)M(94)0056 — C3-0199/94 — 94/0077(SYN))
enviada
fundo : ASOC

parecer: ORÇM, ECON
base jurídica: Art. 1 1 82-A CE

— Proposta de regulamento do Conselho relativo a

criação de um Centro de Tradução dos Órgãos da União

Europeia (COM(94)0022 — C3-0203/94 — 94/
0071ÍCNS ))
enviada

fundo : ORÇM
base jurídica: Art. 2352 CE

parecer: ECON, JUVE

base jurídica: Art. 1302, n2 2 CE

— Proposta de decisão do Conselho relativa às regras
de divulgação dos resultados da investigação obtidos nos
programas específicos de investigação, desenvolvimento
tecnológico e demonstração da Comunidade Europeia
(COM(94)0012 — C3-0195/94 — 94/0013(SYN))

ab)

— Parecer do Conselho sobre a proposta de transferên
cia 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 (C3-0144/94)
enviada

fundo: ORÇM
enviada
fundo : ENER

parecer: ECON, JUVE

base jurídica: Art. 1302, n2 2 CE

— Parecer do Conselho sobre a proposta de transferên
cia 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 (C3-0145/94)

— Proposta alterada de directiva do Parlamento Euro
peu e do Conselho sobre a 132 alteração da Directiva
76/769/CEE sobre a aproximação das disposições legis
lativas, regulamentares e administrativas dos Estados
-membros relativas à limitação da comercialização e do
emprego de algumas substâncias e preparados perigosos
(COM(94)OQ95 — C3-0196/94 — 94/0414(COD))
enviada

enviada

fundo: ORÇM
— Parecer do Conselho sobre a proposta de transição
de dotações do exercício de 1993 para o exercício de
1994 — Comité Económico e Social (C3-0146/94)
enviada

fundo: ORÇM

fundo : AMBI

parecer: ORÇM, ECON
base jurídica: Art. 1 002-A CE

— Parecer do Conselho sobre a proposta de transição
não automática de dotações do exercício de 1993 para o
exercício de 1994 — Secção V — Tribunal de Contas
(C3-0161 /94 — C3-0160/94)
enviada

— Proposta de directiva do Conselho que altera a
Directiva 79/409/CEE relativa à preservação das aves
selvagens (COM(94)0039 — C3-0197/94 — 94/
0061(SYN))
enviada
fundo : AMBI

fundo : ORÇM
— Parecer do Conselho sobre a proposta de transição
de dotações do exercício de 1993 para o exercício de
1994 — Transições não automáticas-Dotações não dife
renciadas — Secção III — Comissão (C3-0161 /94)
enviada

base jurídica: Art. 1302-S , n2 2 CE

fundo: ORÇM
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b) do Comité de Conciliação, o seguinte projecto
comum :

— Projecto comum sobre a proposta de decisão do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao quarto
programa-quadro de acções comunitárias de investiga
ção, de desenvolvimento tecnológico e de demonstração
da Comunidade Económica Europeia ( 1994-1998)
(PRC0001 — C3-0198/94 — 94/0004(COD))
enviada
fundo : ENER

parecer: AGRI, ORÇM, ECON, ASOC, PREG, AMBI,
CONT

—

Relatório da Comissão do meio Ambiente , da Saúde

Pública e da Defesa do Consumidor sobre a proposta
alterada de directiva do Conselho que fixa as normas
básicas de segurança relativas à protecção da saúde dos
trabalhadores e da população contra os perigos resultan
tes das radiações ionizantes (COM(93)0349 — C3
0282/93)

*

Relator: Lannoye
(A3-0147/94)

— Segundo Relatório da Comissão dos Assuntos
Sociais, do Emprego e do Ambiente de Trabalho sobre a
proposta de regulamento do Conselho que institui uma
Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Traba
lho (CC>M(90)0564 — C3-0372/9 1 )

*

Relatora: Oomen-Ruijten
c) das comissões parlamentares, os seguintes relatónos :

(A3-0148/94)

— Relatório da Comissão da Energia, Investigação e
Tecnologia sobre as prioridades energéticas a considerar
na revisão do Tratado de Não Proliferação de Armas

—

Nucleares (TNP)

Relator: Vandemeulebroucke

Relatório da Comissão dos Assuntos Sociais , do

Emprego e do Ambiente de Trabalho sobre a discrimina
ção no acesso ao emprego na Irlanda do Norte
(A3 -015 1 /94)

Relator: Robles Piquer
(A3-0139/94)
— Relatorio da Comissão da Agricultura, das Pescas e
do Desenvolvimento Rural sobre a proposta de directiva
do Conselho que fixa os princípos relativos à organização
dos controlos oficiais no domínio da nutrição animal
(COM(93)Q5 10 — C3-0468/93 ) *

— Relatório da Comissão do Controlo Orçamental
sobre a gestão das dotações e dos instrumentos financei
ros com impacto na protecção do ambiente
Relatora: Isler Béguin
(A3-0152/94)
—

Relatôrio da Comissão dos Assuntos Institucionais

sobre a transparência na Comunidade (COM(93)0191 —

Relator: Vázquez Fouz
(A3-0141 /94)

C3-0199/93 )

Relator: Duverger
—

Relatório da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde

(A3-0153/94)

Pública e da Defesa do Consumidor sobre o futuro da

política europeia dos consumidores e da alimentação

—

Relatora : Green

Pública e da Defesa do Consumidor sobre a protecção do
urso pardo ( Ursos arctos ) na Comunidade

(A3-0142/94)

Relatório da Comissão do Meio Ambiente, da Saúde

Relator: Raffin

— Segundo Relatório da Comissão das Liberdades
Públicas e dos Assuntos Internos sobre um projecto de
Carta dos Direitos e Deveres dos Cidadãos de Países

Terceiros Residentes na União Europeia
Relatora: Magnani Noya
(A3-0144/94)

(A3-0154/94)

— Relatório da Comissão da Política Regional, do
Ordenamento Territorial e das Relações com os Poderes
Regionais e Locais sobre os aspectos regionais do Espaço
Económico Europeu (EEE) e o alargamento da União
Europeia
Relator: Alex Smith

— Segundo Relatório da Comissão das Liberdades
Públicas e dos Assuntos Internos sobre uma carta social
dos reclusos

(A3-0155/94)

Relatora: Roth

— Relatório da Comissão para a Cultura, a Juventude, a
Educação e os Meios de Comunicação Social sobre as
relações culturais entre a União Europeia e a América

(A3-0145/94)

Latina

—

Relatorio da Comissão dos Assuntos Económicos e

Monetários e da Política Industrial sobre a proposta de
directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à
aproximação das legislações dos Estados-membros no
domínio dos equipamentos sob pressão (COM(93)Q319
— C3-0395/93 — 94/0462(COD))

***I

Relatora: Dührkop Dührkop
(A3-0156/94)

— Segundo Relatório da Comissão para a Cultura, a
Juventude, a Educação e os Meios de Comunicação
Social sobre o mecenato e o patrocínio na cultura e no
desporto

Relator: Christiansen

Relator: Frémion

(A3-0146/94)

(A3-0157/94)
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— Relatório da Comissão das Petições sobre as delibe
rações da Comissão das Petições no ano parlamentar de
1993 — 1994

Relatora : Schmidbauer

(A3-0158/94)

— Relatório da Comissão do Regimento, da Verifica
ção de Poderes e das Imunidades sobre a eventual revisão
do n° 4 do artigo 1 132

Relator: Bourlanges
(A3-0165/94)

Relator: Patterson

(A3-0159/94)

— Relatório da Comissão para a Cultura, a Juventude, a
Educação e os Meios de Comunicação Social sobre a
proposta de decisão do Conselho respeitante à conclusão,
pela Comunidade Económica Europeia e pela Comunida
de Europeia da Energia Atómica, da Convenção relativa
ao Estatuto das Escolas Europeias (CC)M(93)0061 —
C3-0142/93)

— Relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e
do Desenvolvimento Rural sobre a proposta de regula
mento do Conselho relativo à celebração do protocolo
que fixa as possibilidades de pesca e a contribuição
financeira previstas no Acordo entre a Comunidade
Europeia e a República Islâmica da Mauritânia relativo à
pesca ao largo da Mauritânia, respeitante ao período
compreendido entre 1 de Agosto de 1993 e 3 1 de Julho de
1996 (CC)M(93)0370 — C3-0283/93 ) *

— Relatório da Comissão do Regimento, da Verifica
ção de Poderes e das Imunidades sobre a modificação dos
artigos 72 e 82 do Regimento do Parlamento Europeu no
que se refere à verificação dos poderes e à duração do
mandato

Relator: Rogalla
(A3-0166/94)

*

— Relatório da Comissão do Regimento, de Verifica
ção de Poderes e das Immunidades sobre o pedido de
levantamento da imunidade parlamentar da Deputada

Relator: Oostlander

(A3-0160/94)

Roth

— Relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e
Monetários e da Política Industrial

I.

sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e
do Conselho relativa a uma série de linhas de

orientação para o desenvolvimento da RDIS como
rede transeuropeia ***I e
II. sobre a proposta de decisão do Conselho que adopta
uma acção comunitária plurianual para o desenvolvi
mento da RDIS como rede transeuropeia (RT
RDIS) **I (CC)M(93)0347 — C3-0326/93 — 94/
0495(CC)D)) **

Relator: Gil-Robles Gil-Delgado
(A3-0167/94)

— Relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e
do Desenvolvimento Rural sobre a avaliação e as pers
pectivas de futuro da política comunitária no sector do
leite e dos produtos lácteos
Relator: Marck

(A3-0168/94)

— Relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e
do Desenvolvimento Rural sobre as propostas do Conse

Relator: Delcroix

(A3-0161 /94)

lho de

— Relatório da Comissão do Regimento, da Venfica
ção de Poderes e das Imunidades sobre o direito à
utilização da língua materna

I.

um regulamento relativo às medidas de controlo a
aplicar relativamente a certas substâncias e seus
resíduos nos animais vivos e seus produtos
(CC)M(93)0441 — C3-0352/93 );

II. um regulamento que altera o Regulamento (CEE)
n2 805/68 que estabelece a organização comum de

Relator: Galle

(A3-0162/94)

mercado

no

sector

da

carne

(COM(93)0441 — C3-0353/93 )

— Relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e
do Desenvolvimento Rural sobre a proposta de regula
mento do Conselho que altera o Regulamento (CEE)
n2 2092/91 relativo ao modo de produção biológico de
produtos agrícolas e à sua indicação nos produtos agríco
las e nos géneros alimentícios (CC)M(93)0558 — C3
0520/93)

*

bovino

Relator: Apolinário
(A3-0169/94)
—

Relatório da Comissão dos Assuntos Externos e

Segurança sobre o processo de democratização em Áfri
ca

*

Relator: Robles Piquer
(A3-0170/94)

Relator: Graefe zu Banngdorf
(A3-0163/94)
— Relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e
do Desenvolvimento Rural sobre a proposta de regula
mento do Conselho que altera, pela décima quinta vez, o
Regulamento (CEE) n2 3094/86 que prevê determinadas
medidas técnicas de conservação dos recursos da pesca
(CQM(93)0615 — C3-0020/94)

de

*

*

— Relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e
do Desenvolvimento Rural um regulamento do Conselho
que institui um regime de compensação do custos suple
mentares gerados pela ultraperifericidade relativamente
ao escoamento de determinados produtos da pesca dos
Açores, da Madeira, das Ilhas Canárias e do departamen
to francês da Guiana (COM(93)0630 — C3-00 1 9/94)

Relator: Lataillade

Relator: Garcia

(A3-0164/94)

(A3-0171 /94)

*

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N2C 128/8

9 . 5 . 94

Segunda-feira, 18 de Abril de 1994

— Relatório da Comissão do Regimento, da Verifica
ção de Poderes e das Imunidades sobre a alteração do
artigo 292 do Regimento do Parlamento Europeu, relativo
à constituição dos grupos políticos

Relator: Wijsenbeek

— Relatório da Comissão do Controlo Orçamental que
dá quitação ao Conselho de Administração da Fundação
Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de
Trabalho (Dublim) quanto à execução do mapa de recei
tas e de despesas da Fundação para o exercício de 1992
(C3-0149/94)

(A3-0172/94)

Relator: Kellett-Bowman

—

Relatório da Comissão do Meio Ambiente, da Saúde

(A3-0181 /94)

Pública e da Defesa do Consumidor sobre a proposta de
decisão do Conselho relativa à aceitação, em nome da
Comunidade Económica Europeia, da Convenção relati
va à elaboração de uma Farmacopeia Europeia

— Relatório da Comissão do Controlo Orçamental
sobre a concessão de quitação pela execução do orça
mento do Parlamento Europeu para o exercício de 1992

(COM(93)OC)68 — C3-025 1 /93)

Relator: Tomlinson

***

(A3-0182/94)

Relator: Valverde López
(A3-0173/94)
—

Relatório da Comissão do Meio Ambiente, da Saúde

Pública e da Defesa do Consumidor sobre a proposta de
decisão do Conselho respeitante à celebração, em nome
da Comunidade, da Convenção relativa à proteção e
utilização dos cursos de água transfronteiras e dos lagos
internacionais (COM(93)0271 — C3-0265/93)

(A3-0174/94)

— Relatório da Comissão dos Transportes e do Turis
mo uma directiva do Conselho relativa à criação de um
sistema europeu de notificação dos navios nas zonas
dos

Estados-membros

da

destinadas a combater os danos ambientais resultantes da

interrupção da cadeia alimentar
Relator: Partsch

(A3-0183/94)

*

Relatora: Santos

marítimas

— Relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e
do Desenvolvimento Rural sobre a adopção de medidas

Comunidade

(COM(93)Oó47 — C3-0023/94 — 94/049 1 (SYN))

**I

— Relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e
do Desenvolvimento Rural sobre a proposta de directiva
do Conselho que altera e actualiza a Directiva 64/
432/CEE relativa a problemas de fiscalização sanitária
em matéria de comércio intra-comunitário de animais da

espécie bovina e suína (COM(93)Oó98 — C3-0038/94 —
94/001 8(CNS ))

*

Relator: Garcia

(A3-0184/94)

Relator: De Piccoli

(A3-0175/94)

— Relatório provisório da Comissão do Controlo Orça
mental sobre o adiamento da concessão de quitação à
Comissão quanto à execução do orçamento geral das
Comunidades Europeias para o exercício de 1992 (C3

—

Relatório da Comissão dos Assuntos Sociais, do

Emprego e do Ambiente de Trabalho sobre a proposta de
directiva do Conselho relativa à protecção da saúde e da
segurança dos trabalhadores contra os riscos ligados a
agentes químicos no trabalho (COM(93)0155 — C3
0224/93 — 94/0459(SYN))

0147/94)

Relator: McCubbin

Relator: Cornelissen

(A3-0185/94)

**I

(A3-0177/94)

— Relatório da Comissão do Controlo Orçamental
sobre a concessão de quitação à Comissão pela gestão da

— Relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e
do Desenvolvimento Rural sobre a interacção entre as
focas e a indústria da pesca

CECA no exercício de 1992

Relator: Killilea

Relator: Blak

(A3-0186/94)

(A3-0178/94)

— Relatório da Comissão da Energia, Investigação e
Tecnologia sobre o Tratado da Carta Europeia da Energia
e Protocolos específicos
Relator: Schinzel

(A3-0179/94)

— Relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e dos
Direitos dos Cidadãos sobre o relatório da Comissão ao

Conselho sobre a adaptação da legislação em vigor ao
princípio da subsidiariedade (COM(93)0545 — C3
0529/93)

Relator: Medina Ortega
(A3-0187/94)

— Relatório da Comissão do Controlo Orçamental
sobre a concessão de quitação ao Conselho de Adminis
tração do Centro Europeu para o Desenvolvimento da
Formação Profissional (Berlim) pela execução do seu
orçamento para o exercício de 1992 (C3-0148/94)

—

Relator: Kellett-Bowman

Relator: de la Camara Martínez

(A3-0180/94)

(A3-0188/94)

Relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e

Monetários e da Política Industrial sobre a Comunicação
da Comissão ao Conselho — «Tirar o melhor partido do
mercado interno»: Programa estratégico (COM(93)Oó32
— C3-0013/94)
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—

Relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e

Monetários e da Política Industrial sobre a proposta de
decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que
estabelece um procedimento de informação mútua relati
vo às medidas nacionais que derrogam o princípio da
livre circulação de mercadorias no interior da Comunida
de
(COM(93)0670
—
C3-0525/93
—
94/
C)489(COD)) ***I

C3-0068/94 — C3-0079/94)

*

Relator: Debatisse

(A3-0197/94)

Relator: de la Camara Martínez

(A3-0189/94)
—

— Relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e
do Desenvolvimento Rural sobre as propostas de 30
regulamentos do Conselho relativas aos preços dos pro
dutos agrícolas e às medidas conexas ( 1994/95 ); VOLU
ME I : — Considerações gerais — Produtos vegetais —
Carne (COM(94)0010 — C3-0046/94 — C3-0063/94 e

—

Relatório da Comissão das Liberdades Públicas e

dos Assuntos Internos sobre a Comunicação da Comis
são relativa à proposta de decisão, baseada no artigo K.3
do Tratado da União Europeia, que estabelece a Conven
ção relativa à passagem das fronteiras externas dos
Estados-membros (COM(93)0684 — C3-001 1 /94) *

Relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e

Monetários e da Política Industrial sobre a comunicação
da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu :
Radiodifusão vídeo digital — quadro para a política
comunitária, e sobre o projecto de resolução do Conselho
relativa a um Quadro para a Política Comunitária da
Radiodifusão Vídeo Digital (COM(93)0557 — C3-0528/
93 )

Relator: Christopher J. P. Beazley

Relator: Caudron

(A3-0190/94)

(A3-0198/94)

—

—

Relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e

Relatório Anual da Comissão das Liberdades Públi

Monetários e da Política Industrial sobre a proposta de
directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa
aos artefactos em metais preciosos (COM(93)C)322 —

cas e dos Assuntos Internos sobre o respeito dos Direitos
do Homem na União Europeia

C3-0396/93 — 94/0472(COD))

(A3 -0200/94)

***I

Relator: Pierros

—

(A3-0191 /94)
—

Relator: Newman

Relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e

Monetários e da Política Industrial sobre a proposta de
directiva que altera as Directivas 88/30 1 /CEE e 90/

Relatório da Comissão dos Assuntos Sociais , do

Emprego e do Ambiente de Trabalho sobre a proposta de
uma directiva do Conselho relativa às prescrições míni
mas de segurança e saúde em matéria de exposição dos
trabalhadores aos riscos devidos aos agentes físicos
(COM(92)0560 — C3-0158/93 — 94/0449(SYN)) **I

388/CEE no que diz respeito às comunicações por satélite
(SEC(93 ) 1 89 1 — C3-05 1 5/93)

*

Relator: Hoppenstedt
(A3-0201 /94)
—

Relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e

(A3-0192/94)

Monetários e da Política Industrial sobre a proposta de
directiva do Conselho relativa à marcação para efeitos
fiscais dos gasóleos (COM(93)Q352 — C3-0026/94) *

—

Relator: Gasòliba i Bôhm

Relator: Hughes

Relatório da Comissão das Liberdades Públicas e

dos Assuntos Internos sobre um regulamento do Conse
lho que determina quais os países terceiros cujos nacio
nais devem ser detentores de um visto para transporem as
fronteiras

externas

dos

(COM(93)Oó84 — C3-0012/94)

Estados-membros

*

Relator: Froment-Meurice

(A3 -0202/94)
—

Relatório da Comissão dos Assuntos Externos e da

Segurança sobre as depurações étnicas
Relator: Oostlander

(A3-0203/94)

(A3-0193/94)

—

— Relatório da Comissão para o Desenvolvimento e a
Cooperação sobre a proposta de regulamento do Conse

dos Assuntos Internos sobre a imigração proveniente da
Europa Central e Oriental e sobre a harmonização da
política em matéria de reagrupamento familiar

lho relativo à conclusão do Acordo sob forma de Troca de

Cartas que altera o Acordo de cooperação entre a Comu
nidade Económica Europeia e a República do Iémene
(CQM(93)0504 — C3-0364/93 ) *
Relator: Kostopoulos
(A3-0194/94)

— Relatório da Comissão para o Desenvolvimento e a
Cooperação sobre os processos de democratização nos

países da África Ocidental
Relator: Kellett-Bowman

(A3-0195/94)

Relatório da Comissão das Liberdades Publicas e

Relatores : Roth e Turner

(A3 -0204/94)
—

Relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e

Monetários e da Política Industrial sobre a proposta de
directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a

uma política para o reconhecimento mútuo de licenças e
outras autorizações nacionais para a prestação de servi
ços de redes de satélite e/ou serviços de comunicações
por satélite (COM(93)OÓ52 — C3-0006/94 — 94/
0007(CQD))

***I

Relator: Hoppenstedt
(A3-0205/94)
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—

Relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e

Monetários e da Política Industrial sobre a proposta de
directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a
determinados elementos ou características dos veículos a

motor de duas ou três rodas (CC)M(93)0449 — C3
0507/93 — 94/0470(CC)D)) ***!
Relator: Barton

— Relatório da Comissão dos Transportes e do Turis
mo sobre a proposta de directiva do Conselho relativa a
procedimentos uniformes de controlo do transporte rodo
viário de mercadorias perigosas (COM(93)Oó65 — C3
0027/94 — 94/0487(SYN)) **I
Relator: Lalor

(A3-0213/94)

(A3 -0206/94)
—

Relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e

Monetários e da Política Industrial sobre a comunicação
da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu na
sequência das conclusões do Comité de Reflexão presidi
do por Onno Ruding e relativo às orientações em matéria
de fiscalidade das empresas no âmbito do aprofundamen
to do Mercado Interno

*

Relator: Cox

(A3-0207/94)

— Relatório da Comissão das Relações Económicas
Externas sobre a avaliação da ajuda ocidental à CEI
Relatora : Randzio-Plath

(A3-0214/94)

— Relatório da Comissão das Relações Económicas
Externas sobre as consequências económicas e comer
ciais da situação na América Central para a Comunidade
Europeia
Relatora : Junker

— Relatório da Comissão das Relações Económicas
Externas sobre a proposta de decisão do Conselho relati
va à conclusão do Acordo de Cooperação entre a Comu

nidade Europeia e a República da índia em matéria de

Parceria e Desenvolvimento (COM(93)0082 — C3
0041 /94) *
Relator: Lemmer

(A3-0208/94)
—

(A3-0215/94)

— Relatório da Comissão dos Transportes e do Turis
mo sobre a proposta de directiva do Conselho relativa à
concessão de licenças a empresas de transporte ferroviá
rio
(COM(93)Oó78
0488(SYN)) **I

—

C3-0028/94

—

94/

Relator: Jarzembowski

Relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e dos

Direitos dos Cidadãos sobre a proposta de directiva do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos sistemas
de indemnização dos investidores (COM(93)0381 —
C3-0441 /93 — 94/047 1 (COD))

***

Relator: Cooney

(A3-0216/94)

— Relatório da Comissão dos Transportes e do Tuns
mo sobre a proposta de directiva do Conselho relativa à
repartição das capacidades de infra-estrutura ferroviária e
à cobrança de taxas de utilização da infra-estrutura
(COM(93)OÓ78 — C3-0029/94 — 94/0490(SYN))

(A3-0209/94)

* *1

Relator: Prag
—

Relatório da Comissão dos Assuntos Sociais , do

Emprego e do Ambiente de Trabalho sobre a proposta de
decisão do Conselho que estabelece um programa de
acção para a execução de uma política de formação
profissional na Comunidade Europeia — Leonardo da
Vinci (COM(93)0686
0494(SYN)) **I

—

C3-0089/94

—

94/

Relatora : von Alemann

(A3-0217/94)

— Relatório -da Comissão para o Desenvolvimento e a
Cooperação sobre a cooperação com os países em vias de
desenvolvimento da América Latina e Asia (PVDALA)

Relatora: Miranda de Lage
(A3-0218/94)

(A3-0210/94)

— Relatório da Comissão dos Transportes e do Tuns
mo sobre a proposta de directiva do Conselho relativa à
aproximação das legislações dos Estados-membros res
peitantes ao transporte rodoviário de mercadorias perigo
sas
(COM(93)0548
—
C3-0109/94
—
94/
0477(SYN))

**I

Relatora: Dinguirard

— Relatório da Comissão dos Transportes e do Turis
mo sobre o proposta de regulamento do Conselho relativo
à aplicação do n° 3 do artigo 852 de Tratado CE a certas
categorias de acordos, decisões e práticas concertadas
entre companhias de transportes marítimos regulares
(consórcios) (C3-0518/93 )

Relatora: Van Dijk
(A3-0220/94)

(A3-021 1 /94)

Direitos dos Cidadãos sobre o Livro Verde apresentado
pela Comissão relativo ao acesso dos consumidores à
justiça e a resolução dos litígios de consumo no Mercado

— Relatório da Comissão dos Transportes e do Tuns
mo sobre a proposta de regulamento do Conselho relativo
à aplicação da Resolução A.747(18) da OMI sobre a
aplicação da arqueação dos tanques de lastro de petrolei
ros com tanques de lastro separados (COM(93)0468 —

Único (COM(93)0576 — C3-0493/93)

C3-0025/94 — 94/048 1 (SYN))

Relator: Medina Ortega

Relator: Sarlis

(A3-0212/94)

(A3-0221 /94)

—

Relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e dos

**I
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— Segundo Relatono da Comissão dos Transportes e
do Turismo sobre a criação de uma rede transeuropeia de
oleodutos e gasodutos no âmbito da política comum dos
transportes (PCT) Comissão dos Transportes e do Turis

II . regulamento (CECA, CE, Euratom) do Conselho que
altera o Regulamento Financeiro de 21 de Dezembro
de 1977 aplicável ao Orçamento Geral das Comuni
dades Europeias (COM(93)Oó83 — C3-0093/
94);

mo

*

Relatora: Van Dijk

Relator: Colom i Naval

(A3-0222/94)

(A3-0231 /94)

— Relatório da Comissão dos Orçamentos sobre o
Futuro do Tratado CECA

Relator: Pasty
(A3-0223/94)

—

Relatono da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde

Pública e da Defesa do Consumidor sobre a prevenção e a
reparação de danos causados ao ambiente
Relator: Alber

—

Relatório da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde

(A3-0232/94)

Pública e da Defesa do Consumidor sobre a necessidade

de desenvolver a estratégia comunitária para a gestão dos
resíduos Comissão do Meio Ambiente , da Saúde Pública

—

Relatono da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde

Relator: Florenz

Pública e da Defesa do Consumidor sobre a comunicação
da Comissão relativa às línguas a utilizar na comerciali
zação dos géneros alimentícios, na sequência do acórdão

(A3-0224/94)

«Peeters» (CQM(93)0532 — C3-0516/93 )

—

Relatora: Thyssen

e da Defesa do Consumidor

Relatório da Comissão dos Assuntos Externos e da

Segurança sobre a criação de um Tribunal Criminal

(A3-0234/94)

Internacional

(A3-0226/94)

— Relatorio da Comissão para a Cultura, a Juventude, a
Educação e os Meios de Comunicação Social sobre a
proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conse
lho relativa à adopção da terceira fase do programa
«Juventude para a Europa», que se destina a promover o
intercâmbio de jovens e actividades no domínio da
juventude na Comunidade (COM(93)0523 — C3-0527/
93 — 94/C)474(COD)) ***I

—

Relatora : Fontaine

Relator: Langer
(A3-0225/94)
— Relatório da Comissão dos Transportes e do Tuns
mo sobre os aspectos sociais do sector dos transportes
Relator: Frode Nør Chnstensen

Relatório da Comissão dos Assuntos Externos e da

Segurança sobre o direito de intervenção humanitária

(A3-0235/94)

Relator: Bertens

(A3-0227/94)

—

Relatório da Comissão dos Assuntos Externos e da

Segurança sobre a situação no Sri Lanka
— Relatório da Comissão dos Orçamentos sobre um
novo sistema de recursos próprios para a União Europeia

Relator: Gawronski

(A3-0236/94)

Relator: Langes
(A3-0228/94)

— Relatono da Comissão da Energia, Investigação e
Tecnologia sobre um novo futuro para a biomassa

—

Relatório da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde

Pública e da Defesa do Consumidor sobre a luta contra os

efeitos nocivos provocados pelas radiações não ionizan
tes

Relator: Bettini

(A3-0229/94)
—

Relator: Lannoye
(A3-0238/94)

Relatono da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde

Pública e da Defesa do Consumidor sobre a situação
ambiental na Comunidade de Estados Independentes, nos
Estados Bálticos e na Geórgia
Relator: Pimenta

(A3-0230/94)

— Relatono da Comissão dos Orçamentos sobre
I. proposta de regulamento (CE, Euratom) do Conselho
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)Oó83 — C3-0092/94);

— Relatório da Comissão dos Transportes e do Tuns
mo sobre a política de transportes na Euro-região Reno
-Mosa (Meuse)
Relatora : von Alemann

(A3-0239/94)
— Relatono da Comissão dos Assuntos Institucionais
sobre a investidura da Comissão
Relator: Froment-Meunce

(A3-0240/94)
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d) das comissões parlamentares, as seguintes recomen
dações para segunda leitura:

— Recomendação para segunda leitura da Comissão
dos Assuntos Jurídicos e dos Direitos dos Cidadãos

referente à posição comum do Conselho sobre a proposta
de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera a Directiva 80/390/CEE relativa à coordenação das
condições de conteúdo, 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 (COM(92)0566 — C3-0098/94 —
94/045 1 (COD))

***I

Relator: Janssen van Raay
(A3-0176/94)

Relatora: Braun-Moser

(A3-0199/94)

— Recomendação para segunda leitura da Comissão
dos Transportes e do Turismo referente à posição comum
do Conselho com vista à adopção de uma sétima directiva
do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às dispo
sições respeitantes à hora de Verão (COM(93)0439 —
*** II

Orçamental efectuada na República Checa a propósito da
gestão financeira do programa PHARE (B3-0020/94);
— Metten, Caudron, em nome do Grupo PSE, Herman,
Beumer, em nome do Grupo PPE, e Delorozoy, em nome
do Grupo LDR, à Comissão: Estratégia comunitária no
domínio da TVDA digital (B3-0387/94);
— Ernst de la Graete, em nome do Grupo V, à Comis
são: Estratégia da UE para a TVAD (B3-0388/94).

dos seguintes Deputados, nos termos do artigo 4 12 do
Regimento, as perguntas orais para o período de
perguntas de 20 de Abril de 1994 (B3-0019/94):

Arbeloa Muru, Bonde, Sir James Scott-Hopkins, Alava
nos, Kostopoulos, Karellis, Lagakos, Papoutsis, Stamou
lis, McCubbin, Coates, Pierros , Zavvos , Mclntosh, Brian

Simpson, LLorca Vilaplana, Reding, von Alemann, Pais
ley, Valverde Lopez, Garcia Arias, Ernst de la Graete,
Cushnahan, Ephremidis, Dessylas, Pierros, Kostopoulos,
McCubbin, Dinguirard, Bonde, Elles, Maher, McMahon,
Verhagen, Oddy, Zavvos, Gutiérrez Díaz, Falconer,
Mclntosh, Van Outrive, Anthony M. H. Simpson, Coa
tes, Crampton, Nianias, Crawley, Cushnahan, Brian Sim
pson, Newton Dunn, Llorca Vilaplana, Reding, von
Alemann, Harrison, Sir James Scott-Hopkins, Raffin,
White, Alex Smith, David, Valverde López, Van Hemel
donck, Daly, Izquierdo Rojo, Caroline F. Jackson, Betti
ni, Garcia Arias, Pollack, Ephremidis, Lambrias, Günt
her, Marck, Florenz, Dury, Stamoulis, R0nn, Casini,
Frémion , Posada González, Arbeloa Mura, Iversen, Seal ,

Rawlings, Cox, Santos López, Alavanos, Dessylas,
Duarte Cendán, Raffarin, Iacono, Rogalla, Bowe, Lan
noye, Graefe zu Baringdorf, Delcroix, Quistorp, Goed
makers , Onesta, Roth-Behrendt, Collins, Wilson, Don

nelly, Langer, Staes, Van Putten, Muntingh, Banotti,

Relator: Amaral

Breyer, Telkämper, Braun-Moser, Ernst de la Graete,
Calvo Ortega, Cooney, Ford e Howell.

(A3-0219/94)

— Recomendação da Comissão do Meio Ambiente, da
Saúde Pública e da Defesa do Consumidor referente à

posição comum adoptada pelo Conselho com vista à
adopção de uma directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa à protecção dos adquirentes nos contra
tos de utilização de bens imóveis em regime de uso e
fruição a tempo repartido (COM(92)0220 — C3-0101 /94
— 94/0419(COD))

dos Deputados adiante indicados, as seguintes per
guntas orais :

— Marck, Goedmakers, Holzfuss e Pasty, em nome da
Comissão do Controlo Orçamental, à Comissão: Conclu
sões da missão de inquérito da Comissão do Controlo

f)

— Recomendação para segunda leitura da Comissão
para o Desenvolvimento e a Cooperação, referente às
posições comuns adoptadas pelo Conselho sobre
I. proposta de regulamento do Conselho relativo à
cooperação financeira e técnica com os Territórios
Ocupados (C3-0104/94 — 94/0002 (SYN));
II. proposta de regulamento do Conselho relativo à
cooperação financeira e técnica com os Territórios
Ocupados e que altera o Regulamento (CEE)
n° 1763/92 do Conselho relativo à cooperação finan
ceira respeitante ao conjunto dos países mediterrâni
cos (C3-0105/94 — 94/0003(SYN)) **I

C3-0100/94 — 94/0469(COD))

e)

***11

g) as seguintes declarações escritas, para inscrição no
livro de registos, nos termos do artigo 482 do Regi
mento :

— Donnelly, congratulando o «Citizens Advice Bu
reau» de Gateshead por ser o primeiro gabinete de
consultoria ao serviço dos cidadãos do Reino Unido a
receber financiamento directo do Fundo Social Europeu e
pelo projecto pioneiro na atribuição de emprego a defi
cientes (3/94);

Relatora: Kuhn

(A3-0233/94)

—

Wilson, sobre uma conferência internacional relati

va aos problemas florestais (4/94).

— Recomendação da Comissão do Meio Ambiente, da
Saúde Pública e da Defesa do Consumidor referente à

posição comum do Conselho sobre a proposta de directi
va do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a
embalagens e resíduos de embalagens (COM(92)0278 —
C3-0102/94 — 94/Q436(COD))
Relator: Vertemati

(A3-0237/94)

***II

h) da Comissâo :

— Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parla
mento Europeu sobre as políticas de imigração e de asilo
(COM(94)OQ23 — C3-0107/94)
enviada
fundo : LIBE
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— Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parla
mento Europeu relativa à aplicação dos artigos 42 e 52 da

— Comissão das Comunidades Europeias : «O futuro

Directiva

(CC)M(94)0057 — C3-0124/94)

turais» — A Inicitiva RESIDER II (COM(94)0046 —
C3-0131 /94)

enviada
fundo : JUVE

enviada
fundo : PREG

parecer: ECON

parecer: ORÇM, ECON, ASOC, MULH

— Comissão das Comunidades Europeias : «O futuro

— Comissão das Comunidades Europeias : «O futuro

89/552/CEE

«Televisão

sem

Fronteiras»

das iniciativas comunitárias no âmbito dos fundos estru

das iniciativas comunitárias no âmbito dos fundos estru

das iniciativas comunitárias no âmbito dos fundos estru

turais» — A Iniciativa INTERREG II (COM(94)0046 —
C3-0125/94)

turais» — A Iniciativa KONVER II (COM(94)(X)46 —
C3-0132/94)

enviada
fundo : PREG

enviada
fundo : PREG

parecer: ORÇM, ECON, ENER, ASOC, MULH

parecer: ORÇM, ECON, ENER, ASOC, MULH

— Comissão das Comunidades Europeias : «O futuro

— Comissão das Comunidades Europeias : «O futuro

das iniciativas comunitárias no âmbito dos fundos estru

turais» — A Iniciativa LEADER II (COM(94)0046 —
C3-0126/94)
enviada
fundo : AGRI

parecer: ORÇM, ECON, ASOC , PREG, MULH

— Comissão das Comunidades Europeias : «O futuro
das iniciativas comunitárias no âmbito dos fundos estru

turais» — A Iniciativa REGIS II (COM(94)0046 —
C3-0127/94)
enviada

fundo : PREG

parecer: AGRI, ORÇM, ECON, ASOC, MULH
— Comissão das Comunidades Europeias : «O futuro
das iniciativas comunitárias no âmbito dos fundos estru

turais» — A Iniciativa Emprego e Valorização dos
Recursos Humanos (COM(94)0046 — C3-0128/94)
enviada
fundo : ASOC

parecer: ORÇM, ECON, MULH
— Comissão das Comunidades Europeias : «O futuro

das iniciativas comunitárias no âmbito dos fundos estru

turais» — A Iniciativa RETEX II (COM(94)0046 —
C3-0133/94)
enviada

fundo : PREG

parecer: ORÇM, ECON, ASOC

— Comissão das Comunidades Europeias : «O futuro
das iniciativas comunitárias no âmbito dos fundos estru

turais» — A Iniciativa PME (COM(94)0046 — C3
0134/94)
enviada
fundo : PREG

parecer: ORÇM, ECON, ENER, ASOC , MULH
— Comissão das Comunidades Europeias : «O futuro
das iniciativas comunitárias no âmbito dos fundos estru

turais» — A Iniciativa PESCA (COM(94)(X)46 — C3
0135/94)
enviada
fundo : AGRI

parecer: ORÇM, ECON, MULH

das iniciativas comunitárias no âmbito dos fundos estru

—

turais» — A Iniciativa Adaptação da Mão-de-Obra às
Mutações Industriais (ADAPT) (COM(94)0046 — C3

no da Comunidade» (COM(94)0055 — C3-0136/94)

Relatorio da Comissão de 1993 : «O Mercado Inter

0129/94)

enviada
fundo : ECON

enviada
fundo : ASOC

parecer: AGRI, ENER, RELA, JURI, ASOC , TRAN,
AMBI , JUVE

parecer: ORÇM, ECON, MULH
— Comissão das Comunidades Europeias : «O futuro
das iniciativas comunitárias no âmbito dos fundos estru

das iniciativas comunitárias no âmbito dos fundos estru
turais « — A Iniciativa em favor das zonas urbanas

turais» — A Iniciativa RECHAR II (COM(94)0046 —
C3-0130/94)

desfavorecidas (URBAN) (COM(94)OOól — C3-0137/
94)

enviada
fundo : PREG

enviada

parecer: ORÇM, ECON, ENER, ASOC, MULH

parecer: ORÇM, ECON, ASOC, MULH

— Comissão das Comunidades Europeias : «O futuro

fundo : PREG

N°C

28/ 14

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

9 . 5 . 94

Segunda-feira, 18 de Abril de 1994

— Comissão das Comunidades Europeias : «O futuro

(COM(94)OC)82 — C3-0138/94)

— Parecer da Comissão sobre as alterações do Parla
mento Europeu à posição comum do Conselho respeitan
te à proposta de directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa aos sistemas de Garantia de Depósitos
(CC)M(94)0099 — C3-0156/94 — 94/0415(COD))

enviada
fundo : PREG

enviada
fundo : JURI

parecer: ORÇM, ECON, ASOC

parecer: ECON, AMBI

das iniciativas comunitárias no âmbito dos fundos estru

turais « — A Iniciativa destinada à modernização da
indústria
dos
têxteis-vestuário
em
Portugal

base jundica: Art. 0572, n2 2 CE

— Parecer da Comissão sobre as alterações do Parla
mento Europeu à Posição Comum do Conselho respei
tante à proposta de directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho que altera pela segunda vez a Directiva 83/
1 89/CEE relativa a um procedimento de informação no
domínio das normas e regulamentações técnicas (recebi
do em 14.03.94) (COM(94)0085 — C3-01 39/94 —
94/0445(COD))

— Proposta alterada de directiva do Parlamento Euro
peu e do Conselho relativa ao reconhecimento mútuo de
licenças e outras autorizações nacionais para serviços de
telecomunicações (COM(94)0041 — C3-0157/94 — 94/
0438(COD))
enviada

fundo : ECON

enviada
fundo : ECON

parecer: ORÇM, ENER, JURI

base jundica: Art. 1 002-A CE, Art. 2132 CE, Art. 0432 CE

1 002-A CE

— Proposta de transferência de dotações n2 06/93 de
capítulo a capítulo no interior da secção VI — Tribunal
de Justiça — do Orçamento Geral das Comunidades
Europeias para o exercício de 1994 (SEC(94)0513 —
C3-0140/94)
enviada

fundo : CONT

— Proposta de transferência de dotações n2 07/93 de
capítulo a capítulo no interior da secção V — Tribunal de
Contas — do Orçamento Geral das Comunidades Euro
peias para o exercício de 1994 (SEC(94)0514 — C3
0141 /94)
enviada

base jundica: Art. 0572, n£ 2 CE, Art. 0662 CE, Art.

— Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parla
mento Europeu sobre a indústria automóvel da União
Europeia (COM(94)0049 — C3-0158/94)
enviada
fundo : ECON

parecer: ORÇM, ENER, ASOC, PREG, TRAN, AMBI

— Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho que altera a Directiva 89/398/CEE do Conselho
relativa à aproximação das legislações dos Estados
-membros respeitantes aos géneros alimentícios destina
dos a uma alimentação especial (COM(94)0097 — C3
0159/94 — 94/0076(COD))
enviada
fundo : AMBI

fundo: ORÇM

base jurfdica: Art. 1002-A CE

— Proposta de transferencia de dotações n2 08/93 de
capítulo a capítulo no interior da secção V — Tribunal de
Contas — do Orçamento Geral das Comunidades Euro
peias para o exercício de 1994 (SEC(94)0515 — C3

— Proposta de transferencia de dotações n2 10/94 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)0590 —

0142/94)

C3-0163/94)

enviada

enviada

fundo : CONT

fundo : ORÇM

—

Relatono do Tribunal de Contas das Comunidades

Europeias sobre as demonstrações financeiras da Comu
nidade Europeia do Carvão e do Aço em 3 1 de Dezembro
de 1992 (C3-0153/94)

— Proposta de transferencia de dotações n2 11 /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)0591 —
C3-0200/94)

enviada
fundo : CONT

enviada

— Proposta de transferência de dotações n2 09/94 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)0549 —

— Proposta de transferencia de dotações n2 13/94 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)0592 —

C3-0154/94)

fundo : ORÇM

C3-0201 /94)

enviada

enviada

fundo: ORÇM

fundo: ORÇM
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— Relatorio da Comissão sobre as acções comunitárias

Maurice De Buck (n2 235/94);

a favor do Turismo (Decisão do Conselho 92/42 1 /CEE)
(C3-0202/94)

P. J. Evers (AVERA B.V. ) (n° 236/94);

enviada
fundo : TRAN

parecer: AGRI, ASOC, DESE, ECON, ENER, AMBI,
JUVE

Raymond Bodeving (n2 237/94);
Giuseppina Mazotta (n2 238/94);
Martin Oudennaarden (ROVER — Vereniging Reizigers
Openbaar Vervoer) (n2 239/94);
Manuel Ferreira da Silva ( n2 240/94);

5. Transmissao de textos de acordos pelo Con
selho

A Senhora Presidente comunica que recebeu do Conse
lho cópia autenticada dos seguintes documentos :
— Acordo europeu que cria uma associação entre as
Comunidades Europeias e os seus Estados-membros, por
um lado, e a República da Bulgária, por outro, e a acta
aprovada confidencial de assinatura do Acordo Europeu ;

Antonio Moedas (n2 241 /94);

Sylvain Firmery (n2 242/94);
Claude Chapeau (Union europeenne de chercheurs pour
le droit de savoir) (n2 243/94);
F. Holvoet (Bondues Tiers Monde et l' Association

Enfance & Vie) e 654 signatários (n2 244/94);
François Roelants du Vivier (Euro-Citizen-Action-Servi
ce) (n° 245/94);
Frédéric Anne (n° 246/94);

6. Petições
A Senhora Presidente comunica que recebeu as seguintes
petições de :
Mercedes Quijano Crespo (n2 212/94);

Marco Bertolini e Anna Zini (n2 247/94);
Cristiana Muscardini (n2 248/94);
Cristiana Muscardini (n2 249/94);

Cristiana Muscardini (n2 250/94);

José Lorenzo Garcia Baltasar (n2 213/94);

Fiorin M. Grazia e 13 outros signatanos (n2 251 /94);

Joaquin Buil Garcia (n2 214/94);

John W. F. Collier (n? 252/94);

Jerome Hubert (n2 215/94);

Sidney John Hutchinson (n2 253/94);

de um grupo escolar de 1 Ecole Jean Lefebvre-Berentz
willer e 19 signatários (n2 216/94);

E. Plumber e 337 outros signatanos (n2 254/94);

Zulmira de Carvalho Soutelo (n2 217/94);

John Cunningham (Save Galway Bay Group) e 17
signatários (n2 218/94);

David Smith (Newport West Labour Party) e 24 signatá
rios (n2 219/94);

Roland Jennings (n2 220/94);
Ornella Gotti (Comitato 503 ) e 5 signatários (n2 221 /94);
Walter Vogel (n2 222/94);
Max Josef Bierlein (n2 223/94);

José Rivera Menéndez (Grupo Ecologista Mediterrâneo)
(n2 224/94);

Jesus Jiménez Moracho (Asociación Landazuria) com a
assinatura de duas outras associações ecologistas (n2 225/
94);

Luigi Fiorotto (n2 226/94);
José Ferreira Dionísio (n2 227/94);
Américo Ferreira Pinto (n2 228/94);
Anne Swain (n2 229/94);

Thomas Doheny (n2 255/94);

Jocelyn Grange (Human Rights Society — University of
Essex) e 32 outros signatários (n2 256/94);
Frank Heinzler (Oceania e. V. ) e 7 outros signatários
(n° 257/94);

Rachel Hall e Sarah Chitty e 735 outros signatários
(n2 258/94);
Marco Paulsen (Grupo Amplio de Solidariedad con
Chile) (n° 259/94);
Francisco Más Ruiz ( Sociedad Protectora de Animales y
Plantas «San Francisco de Asís») e 133 signatários
(n2 260/94);
Manfred Zen (n2 261 /94);
Robert Kottmair (n2 262/94);

Hedda Jungfer (n2 263/94);

Naser Gashi e 41 signatários (n2 264/94);
Ulrich Beck e Helmut Lorenz (n2 265/94);
Helmut Fleck (n2 266/94);

Helmut Kessler (n2 230/94);

Manfred Lehner (n2 267/94);

May Cullen McKirty (n2 231 /94);

Michael Kuhn e Ingrid Oethler (n2 268/94);

Jean Mallet (n2 232/94);

Ernst Böttcher (n2 269/94);

Josephine Loftus (n2 233/94);

«Zwirnerei Untereggingen G.m.b.H. (ZUE)» (n2 270/94);

Loreto Lopez Garrido (n2 234/94);

Joachim-Gerhard Dietel (n2 271 /94);
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Theobald Weber ( n° 272/94);

Eduardo Rodrigues Guimarães (n° 273/94);
Paulo Jorge Rocha Vieira (n2 274/94);
D. G. Engelberts (Hoogenboom B.V. — Agransche
Produkten) (n2 275/94);

D. Kassiouras (Union Hélénique des Combantants Inva
lides et Victimes de la Période 1944-1967) (n2 306/94);
Gianna Tsatsou (n2 307/94);
Konstantinos Maistrellis (n2 308/94);

Bruno Lyautey (n2 309/94);

Carmen Délia Marrero Marrero e 6.066 signatanos
(n2 276/94);

Alan J. Robinson (n2 310/94);

Alfonso M. Oronoz (Hondarribiko Udala) (n2 277/94);

Jacques Samyn (n° 312/94);

Juan J. Amutio (n2 278/94);

Eriapa Vahinemoea (n2 313/94);

Josefa Mana Suarez Estevez (n2 279/94);

Octave Barbos (Association Arue-Teupootahiti-Utami)

Mercedes Quijano Crespo (n2 280/94);

la «Lega per l'Abolizione della Caccia Lombardia» e 200
signatários (n2 281 /94);
«Greenpeace CERES ENPA Legambiente LIPU WWF
— Comitato per la tutela delle balene -» e 28 outros
signatários (n2 282/94);
Giacomo Li Causi (n2 283/94);

Luigi Mele e 5 outros signatários (n2 284/94);
Michele Cammisci e Marcello Marazzi (n2 285/94);

«Lega per l'Abolizione della Caccia Lombardia» e 36
signatários (n2 286/94);

Francis Letellier (n2 311 /94);

(n2 314/94);

Michael Coleman (n2 315/94);

Juanita Carberry (n2 316/94);
Keith Battocchio (n2 317/94);

Theresa Yates (n2 318/94);

J. J. Criqui (Staff Union of the European Patent Office) e
1753 signatários (n2 319/94);
Nadia de Souza (S J Berwin & Co et WWF-World Wide
Fund for Nature) (n° 320/94);
Reinhard Helmers (n2 321 /94);

Stephen John Buckledee (n° 322/94);

Massimo Sega (Associazione Socialità e Diritto) (n2 287/

Prudencia Almeda Vila (n2 323/94);

94);

Javier Guiral (Trans-Oweg Internacional, S.L. ) (n° 324/
94);

Michel Ulrich (Green Network-Forest and Wildlife Pro
tection) (n° 288/94);

Romolo Romano Podi (n2 325/94);

Bernd Steffen (n2 289/94);

Ingrid Berke Fracassi (n2 326/94);

Rudolf Trobisch (n2 290/94);

Salvatore Monaco (n° 327/94);

Klaus Sonnek (Bund der Ruhestandsbeamten, Rentner
und Hinterbliebenen (BRH) — Landesverband Sachsen
Anhalt — Ortsverband Haldensleben —) (n2 291 /94);

Gerda Glebe-Visconti (n2 328/94);

Elisabeth Suhrke (n2 292/94);

Maja von Rosenbladt (Umweltgruppe Berg) (n° 293/94);
Hans-Jürgen Muller (Muller: Kunst & Rahmen) (n2 294/

Ernst Johansson (n° 329/94);

Hardy Wagner (n2 330/94);
Ishrat Khan (n2 331 /94);

Dimitrios Mastorakis (n2 332/94);

94);

Heinz Pakebusch (Bund der Ruhestandsbeamten, Rent
ner und Hinterbliebenen (BRH) — Landesverband Thü

Hermann Merz (n2 295/94);

ringen (n2 333/94);

Ingrid Rust (n2 296/94);

Wilfried Rundholz (n2 334/94);

Oisin Jones-Dillon (n2 297/94);

Wilfried Rundholz (n2 335/94);

Paul Joseph Farrell (n2 298/94);

Waltraud Spiess (SPIESS , Institut für Europäische Wei
terbilgung und Datentechnologie) (n2 336/94);

Eugeniusz Korzeniowski (n2 299/94);
Sheila Baillie (n2 300/94);

Naçe Kokarev (n2 337/94);
Alain Cassel (n2 338/94);

Noël Maguire (n2 301 /94);

Francis Belin (n2 339/94);

John Whitellegg (Eco-logica Limited) e 36 signatanos

Ilvano Venturi (n2 340/94);

(n2 302/94);

Nikolaos Mitsiou (n2 303/94);

Sobie Anne Djedji Assamoi (n2 341 /94);

V. Maniatis (Comité de Coordination pour les droits des
animaux) e 3 outros signatários (n2 304/94);

Jean-Claude Delarue (ADUA (Association des usagers
de l' Administration et Services Publics) e FUT (Fédéra
tion des Usagers des Transports)) (n2 342/94);

Elpida Fragopoulou (n2 305/94);

Siméon Maraetefau (n2 343/94);
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Annie Brasier (College «Le Massegu») e 108 signatanos
(n° 344/94);
Charles Schwartz (n2 345/94).

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 .

7. Transferencias de dotações
A Comissão dos Orçamentos aprovou a proposta de
transferência de dotações n2 02/94 (SEC(94)0290 —
C3-0091 /94).

A Comissão dos Orçamentos deu o seu parecer favorável
sobre as propostas de transferência de dotações n2 3/94
(SEC(94)0346 — C3-0094/94) e n2 4/94 (SEC(94)0347
— C3-0095/94).

A Comissão dos Orçamentos aprovou o pedido de transi
ção não automática de dotações não autorizadas
(SEC(94)0230 — C3-0045/94).

A Comissão dos Orçamentos aprovou o pedido de transi
ção não automática de dotações não autorizadas

Comissão da Energia, Investigação e Tecnologia, para:
— um relatório sobre a Comunidade e o espaço (relató
rio Rovsing)
— um relatório sobre um novo futuro para a biomassa
(relatório Bettini)

— um relatório sobre a coordenação das políticas nacio
nais de IDT (relatório Quisthoudt-Rowohl )
Comissão dos Transportes e do Turismo, para:
— um relatório sobre a aplicação do n2 3 do artigo 852
do Tratado CE a algumas categorias de acordos ,
decisões e práticas concertadas entre companhias de
transportes marítimos (relatório Van Dijk)
Comissão dos Direitos da Mulher, para:
— um relatório sobre as violações dos Direitos Huma
nos contra as mulheres (relatório Belo)

— um relatório sobre a situação das mulheres nas
PME' s (relatório Daly)

Os relatórios para os quais a Conferência dos Presidentes
sugeriu, em 22 de Fevereiro de 1994, a aplicação do
artigo 522 e que já foram aprovados em comissão confor
me o procedimento habitual, poderão ser objecto do
processo sem debate (artigo 992 do Regimento) ou de
qualquer outro processo a estabelecer pela Conferência
aquando da fixação da ordem do dia em plenário .

(SEC(94)0289 — C3-0082/94).

A Comissão dos Orçamentos aprovou o pedido de transi
ção não automática de dotações não autorizadas

11 . Consulta de comissões
A Comissão dos Assuntos Jurídicos e dos Direitos dos

(SEC(94)0215 — C3-0080/94).

Cidadãos é consultada para parecer sobre a proposta de
resolução do Deputado Collins e outros sobre a preven
ção e reparação de atentados contra o ambiente (B3
0473/93 ) (consultada quanto à matéria de fundo : Comis

8. Composição dos grupos políticos

são do Meio Ambiente , da Saúde Pública e da Defesa do
Consumidor).

A Senhora Presidente informa que o Deputado Ferrara
comunicou à Presidência que já não é membro do Grupo
PSE e que, a partir de 18 de Abril de 1994, se tornou
membro Não-inscrito .

Intervenção do Deputado Balfe .

12. Ordem dos trabalhos

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

9. Verificaçâo de poderes

A Senhora Presidente comunica que foi distribuído o
projecto de ordem do dia definitivo do presente período
de sessões (PE 180.356), ao qual são propostas as
seguintes alterações (artigo 962 do Regimento):

Sob proposta da Comissão do Regimento, da Verificação

Segunda-feira, 18 e terça-feira, 19 de Abril

de Poderes e das Imunidades, o Parlamento decide

ratificar o mandato da Deputada Terrón I Cusí.

— não foram propostas alterações .
Quarta-feira, 20 de Abril

10. Delegação do poder de decisão em comis
sões (art. 522 do Regimento)

— proposta do Grupo PSE que visa o reenvio em
comissão do relatório Barton (A3-0206/94), previsto sem
debate e inscrito no período de votação das 17H00.

A Senhora Presidente comunica ao Parlamento que a
Conferência dos Presidentes propõe delegar, nos termos
do n2 1 do artigo 522 do Regimento, o poder de decisão à:

Intervenção do Deputado Cot, em nome do Grupo PSE .
O Parlamento manifesta a sua concordância com esta

proposta.

Comissão dos Assuntos Externos e da Segurança para:

— um relatório sobre a situação no Sri Lanka (relatório
Gawronski)

— proposta do Grupo CG que visa inscrever na ordem
do dia uma declaração da Comissão, seguida de debate,
sobre o Livro Verde sobre a política audiovisual .
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Intervenções dos Deputados Miranda da Silva, em nome
do Grupo CG, Cot, em nome do Grupo PSE, que sugere,
caso esta proposta seja aprovada, que a declaração seja

Intervenções dos Deputados Oomen-Ruijten, em nome
do Grupo PPE, e do relator.

inscrita na ordem do dia de sexta-feira, Miranda da Silva,

Por VE, o Parlamento rejeita a proposta do Grupo PPE.

que concorda com esta sugestão, e Oomen-Ruijten, em
nome do Grupo PPE.
Por VE, o Parlamento aprova a proposta.

Intervenções dos Deputados :

A declaração é inscrita como último ponto na ordem do

— Roth, que retoma o adiamento «para um próximo
período de sessões» do seu relatório A3-0204/94, para
solicitar que se esclareça que se trata do período de
sessões de Maio (A Senhora Presidente responde que esta
decisão é da competência da Conferência dos Presidentes
que se reunirá na quinta-feira);

dia de sexta-feira.

— A Senhora Presidente comunica que, dado que o Sr.
Pangalos, Presidente em exercício do Conselho, terá de
deixar o Parlamento às 22H00, o que implica que o
período de perguntas ao Conselho termine mais cedo do
que previsto, a sessão da noite começará excepcional

Quinta-feira, 21 de Abril

— Frémion, que sugere que o seu relatório seja inscrito
na ordem do dia de quarta-feira (A Senhora Presidente
recusa aceder a este pedido uma vez que os presidentes
dos grupos políticos manifestaram a sua oposição a esta
sugestão).

— não foram propostas alterações .

A ordem de trabalhos fica assim fixada.

Sexta-feira, 22 de Abril

Pedidos de aplicação do processo de urgência (art. 97°
do Regimento)

mente às 20H30 e terminará às 23H45 .

— proposta do Grupo PSE que visa adiar para o período
de sessões de Maio os relatórios Saridakis (A3-0132/94),

Delcroix (A3-0099/94), e Fourçans (A3-0094/94), pre
vistos sem debate, para que possam ser apreciados em
discussão conjunta com o relatório Pierrôs sobre a situa
ção económica.
^

Intervenção do Deputado von Wogau, em nome do
Grupo PPE, que propõe o adiamento apenas do relatório
Saridakis .

A Senhora Presidente submete à votação da Assembleia a
proposta que lhe foi apresentada em conformidade com o
Regimento, nomeadamente a do Grupo PSE.
O Parlamento aprova a proposta.
— pedido do Grupo PSE que visa adiar para o período
de sessões de Maio o relatório Van Dijk (A3-0222/94),
previsto sem debate .
Intervenções do Deputado Desama, presidente da Comis
são da Energia, Investigação e Tecnologia, que solicita o
reenvio em comissão do relatório, e do relator que se
opõe a este pedido.
A Senhora Presidente submete à votação da Assembleia
o pedido do Grupo PSE.
O Parlamento aprova a proposta.

— o relatório Roth/Turner (A3-0204/94), previsto sem
debate, será inscrito na ordem do dia de um próximo
período de sessões, dado que vinte e três deputados se
opuseram ao processo sem debate, nos termos do n2 2 do
artigo 992 do Regimento.
— pedido do Grupo PPE que visa retirar da ordem do
dia o 22 relatório Frémion (A3-0157/94 — ponto 138 ).

a)

do Conselho a:

— uma proposta de regulamento (CE) do Conselho que
institui uma agência europeia para a segurança e a saúde
no trabalho (COM(90)0564 — C3-0372/91 ) (relatório
Oomen-Ruijten — A3-0148/94)

Fundamentação da urgência : o Conselho deseja que o
Parlamento emita o seu parecer no presente período de
sessões quanto à proposta que tem por objectivo a
execução de uma decisão do Conselho Europeu de 29 de
Outubro de 1993 .

— uma proposta de regulamento do Conselho que
altera o Regulamento (CEE) n£ 337/75 que cria um
Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação
Profissional (C3-01 10/94)
Fundamentação da urgência : para o Conselho é da maior
importância que o Parlamento emita o seu parecer sobre
esta proposta durante o presente período de sessões,
proposta esta que tem por objectivo, por um lado, a
transferência da sede do centro na sequência da decisão
aprovada pelos Chefes de Estado e de Governo e, por
outro, estabelecer o regime aplicável aos funcionários
deste Centro .

— uma proposta de regulamento (CE) do Conselho que
altera o Regulamento (CEE) n2 1360/90 que institui uma
Fundação Europeia para a Formação (C3-01 15/94)

Fundamentação da urgência: para o Conselho é da maior
importância que o Parlamento emita o seu parecer sobre
esta proposta durante o presente período de sessões,
proposta esta com a qual se pretende essencialmente a
extensão das competências da Fundação e a aplicação
dos regulamentos e regulamentações aplicáveis aos fun
cionários e outros agentes das Comunidades aos funcio
nários da referida Fundação .
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— uma proposta de regulamento (CE) do Conselho que
fixa um subsídio relativo à redução das quantidades de
referência individuais no sector do leite e um subsídio

pelo abandono definitivo da produção leiteira (C3-0183/
94) (relatório Debatisse A3-0252/94)

— uma proposta de regulamento (CE) do Conselho que
altera o Regulamento (CEE) n2 3950/92 que institui uma
imposição suplementar no sector do leite e dos produtos
lácteos (C3-01 84/94) (relatório Debatisse A3-0252/94)

Fundamentação da urgência: estas propostas aplicam-se
a partir de 1 de Abril de 1994 e estão estreitamente
ligadas a algumas propostas relativas aos preços agríco
las (entre as quais a que estabelece um preço para a
manteiga) relativamente às quais o Parlamento deverá
pronunciar-se durante o presente período de sessões .
— uma proposta de regulamento (CE) do Conselho que
altera o Regulamento (CEE) n2 3482/92 que prevê medi
das especiais para o transporte de determinados frutos e
produtos hortícolas originários da Grécia no respeitante
ao período de eficácia destes (C3-0187/94)
Fundamentação da urgência: o regulamento que preten
de prorrogar para o ano de 1994 as medidas relativas à
assistência temporária a operadores atingidos pela
impossibilidade de atravessarem o território da ex-Jugos
lávia para transferirem frutos e produtos hortícolas gre
gos destinados a determinados Estados-membros da
Comunidade entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1994 .
— uma proposta de directiva do Conselho que altera a
Directiva 77/388/CEE e introduz novas medidas de

simplificação relativas ao imposto sobre o valor acres
centado — âmbito de aplicação de certas isenções e
regras práticas para a sua aplicação (C3-01 88/94)
Fundamentação da urgência: por forma a permitir aos
Estados-membros a aplicação desta directiva até 1 de
Outubro de 1994 , o Conselho deverá estatuir o mais

rapidamente possível.
— uma proposta de directiva do Conselho que altera a
Directiva 79/409/CEE relativa à conservação das aves
selvagens (C3-0197/94 — 94/006 1 (SYN))
Fundamentação da urgência: na sequência do recente
acórdão do Tribunal de Justiça, esta proposta pretende
introduzir um elemento importante e urgente de clareza
jurídica na interpretação pelos Estados-membros da sua
margem de apreciação relativamente à fixação dos perío
dos de caça.
— uma proposta de regulamento do Conselho relativo à
conversão de terras actualmente consagradas às culturas
aráveis para a criação extensiva de gado em Portugal

b)

da Comissâo a :

— uma proposta de regulamento (CEE) do Conselho
que determina as regras gerais para a concessão de um
apoio financeiro comunitário no domínio das redes tran
seuropeias (C3-0155/94 — 94/0065 (SYN))
Fundamentação da urgência : este regulamento que dá
autorização em termos jurídicos para a participação
financeira comunitária no sector das redes transeuro

peias, cuja ausência tornaria impossível a atribuição de
fundos destinados a este fim, implica que deverá ser
aprovado ainda durante o ano em curso.
c)

do Conselho e da Comissào a:

— uma proposta de decisão do Parlamento Europeu e
do Conselho que cria um sistema comunitário de infor
mação sobre acidentes domésticos e em actividades de
lazer (C3-01 14/94 — 94/003 1 (COD))
Fundamentação da urgência : esta proposta deverá ser
aprovada o mais rapidamente possível no decurso de
1994 por forma a permitir que os Estados-membros em
causa possam beneficiar da ajuda financeira prevista.
— uma proposta de decisão do Conselho relativa à
concessão de assistência macrofinanceira à Moldávia

(C3-0181 /94)

— uma proposta de decisão do Conselho relativa à
concessão de uma nova assistência macrofinanceira à

Albânia (C3-0182/94)

Fundamentação da urgência: caso o Parlamento não
emita parecer até Maio, o Conselho apenas poderá
estatuir a partir de Setembro, o que teria por consequên
cia que o pagamento das primeiras parcelas só poderia ter
lugar numa altura muito tardia do ano, embora o finan
ciamento suplementar a ser concedido pela Comunidade
seja urgente .
— uma proposta de decisão do Parlamento Europeu e
do Conselho que estabelece o programa de acção comu
nitário «Sócrates» (C3-0043/94 — 94/000 1 (COD))

Fundamentação da urgência: o Conselho «Educação» de
26 de Maio de 1994 deveria estar em condições de
aprovar uma posição comum sobre esta proposta por
forma a que o processo de co-decisão possa ser encerrado
até 31 de Dezembro de 1994, data em que expiram os
programas em curso. A fim de evitar uma rotura no
desenrolar da acção comunitária, esta data deve ser
respeitada.
*

*

*

O Parlamento devera pronunciar-se sobre estes pedidos
de aplicação do processo de urgência no início da sessão
do dia seguinte .

(C3-0204/94)

Fundamentação da urgência: dado que se trata da aplica
ção de um programa de reconversão de superfícies
actualmente consagradas às culturas aráveis em terras
destinadas à criação extensiva de gado, convém fornecer
o mais rapidamente possível a informação necessária
sobre o regime aplicável aos agricultores das regiões
portuguesas atingidas por este programa.

13. Debate sobre questões actuais (propostas
de assuntos)
A Senhora Presidente propõe a inscrição dos cinco
assuntos seguintes na ordem do dia do próximo debate
sobre questões actuais, urgentes e muito importantes que
se realizará na quinta-feira, 21 de Abril de 1994 :
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— Situação politica no Ruanda e no Burundi
— Situação na Bósnia-Herzegovina

Tempo global de uso da palavra para os debates de
quarta-feira
(à excepção do debate sobre os resultados da reunião de

— Situação na Ucrânia e nos Países Bálticos

Ioannina)

—

Relatores

—

Direitos do Homem

35 minutos (7x5 )

Relatores de parecer

Catástrofes naturais .

Conselho
Comissâo

14. Tempo de uso da palavra

Deputados

Nos termos do artigo 1062 do Regimento, a organização
dos debates está prevista do seguinte modo:

Relatores

60 minutos ( 12x5 ')

Relatores de parecer

24 minutos no total
2 minutos
40 minutos no total

60 minutos

Comissâo

95 minutos no total

Autor
Comissâo

Deputados

90 minutos

Deputados

Tempo global de uso da palavra para os debates de
terça-feira
15 minutos
Relator «Preços agrícolas»
Outros relatores
80 minutos ( 16 x 5 ')
38 minutos no total
Relatores de parecer
Deputados

minutos no total
minutos
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)

Tempo global de uso da palavra para os debates de
segunda-feira
Relatores
95 minutos ( 19 x 5 ')
Relatores de parecer
48 minutos no total
Autores
4 minutos (2x2')

Comissão

4
5
10
40
120

Autor

Tempo global de uso da palavra para os debates de
sexta-feira
Relatores
45 minutos (9 x 5 ')
Relatores de parecer
1 8 minutos no total

95 minutos no total
270 minutos

Autor
Comissâo

5 minutos
60 minutos no total

Deputados

60 minutos

REPARTIÇAO DO TEMPO DE USO DA PALAVRA DOS DEPUTADOS
(em minutos)
Tempo global :

60

90

120

Grupo
do Partido Socialista Europeu ( 197 )
do Partido Popular Europeu ( 162)

18

29

15

25

150

180

210

240

270

300

330

41

53

64

75

87

98

110

121

34

43

52

62

71

81

90

99

Liberal , Democrático e Reformista (44)
dos Verdes ( 28 )

6

8

11

13

16

18

21

24

26

29

4

6

7

9

11

12

14

15

17

19

da Aliança dos Democratas Europeus (20)

4

5

6

7

8

10

10,5

12

13

14

Arco-íris ( 16)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

de Coligação de Esquerda ( 13 )
Técnico das Direitas Europeias ( 12)

3

4

5

5

6

7

7,5

8

9

10

3

4

4

5

6

7

7

8

8

9

Não-Inscritos (26)

4

5

7

9

10

11

13

14

16

17

15. Pedido de levantamento da imunidade par
lamentar da Deputada Roth (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 da
Deputada Roth (A3-0167/94).

O Senhor Presidente da por encerrado o debate .
Votação: Parte I, ponto 25 , da acta de 19.04.1994.

16.RDIS

*** I/**I (debate)

O Deputado Delcroix apresenta o seu relatório, elaborado

PRESIDÊNCIA DO SR. VERDE I ALDEA,

em nome da Comissão dos Assuntos Económicos e

Vice-Presidente

Monetários e da Política Industrial, sobre a proposta de
decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a
uma série de linhas de orientação para o desenvolvimento

Intervenção do Deputado Langer, em nome do Grupo V.
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da RDIS como rede transeuropeia (COM(93)0347 e 0570

decisão do Conselho que adopta uma acção comunitária
plurianual para o desenvolvimento da RDIS como rede
transeuropeia (RT-RDIS) (COM(93)0347 e 0570 —

— sobre a comunicação da Comissão ao Conselho e ao
Parlamento Europeu : a televisão digital — quadro de
uma política comunitária e sobre a proposta de resolução
do Conselho relativa a um Quadro para a Política Comu
nitária da Radiodifusão Video Digital (COM(93)0557 —

C3-0327/93 — 94/0528(SYN)) (A3-0161 /94).

C3-0528/93 ) (A3-0198/94).

— C3-418/93 — 94/0495(CÒD)) e sobre a proposta de

Intervenções do Sr. Bangemann, Membro da Comissão, e
do Deputado Herman, que dirige uma pergunta à Comis
são, à qual o Sr. Bangemann responde.
O Senhor Presidente dá por encerrado o debate .
Votação: Parte I, ponto 17 , da acta de 19.04.1994.

O Deputado Metten desenvolve a pergunta oral que
apresentou em conjunto com o Deputado Caudron, em
nome do Grupo PSE, os Deputados Herman e Beumer,
em nome do Grupo PPE, e o Deputado Delorozoy, em
nome do Grupo LDR, à Comissão sobre a estratégia
comunitária no domínio da TVAD numérica (B3-0387/
94).
O Deputado Frémion desenvolve a pergunta oral que a
Deputada Ernst de la Graete dirigiu, em nome do Grupo
V, à Comissão, sobre a estratégia da União Europeia no
âmbito da TVAD. (B3-0388/94).

17. Comunicações por satelite

***I (debate)

Segue-se na ordem do dia a discussão conjunta de dois
relatórios , elaborados em nome da Comissão dos Assun
tos Económicos e Monetários e da Política Industrial .

O Deputado Hoppenstedt apresenta os seus relatórios :
— sobre a proposta de Directiva do Parlamento Euro
peu e do Conselho relativa a uma política para o reconhe
cimento mútuo de licenças e outras autorizações nacio
nais para a prestação de serviços de redes de satélite e/ou
serviços de comunicações por satélite (COM(93)Oó52 —
C3-0006/94 — 94/0482(COD)) (A3-0205/94);

— sobre o projecto de directiva da Comissão que altera
as Directivas 88/301 /CEE e 90/388/CEE no que diz
respeito às comunicações por satélite (SEC(93)1891 —
C3-0515/93) (A3-0201 /94).

Intervenções do Sr. Bangemann, Membro da Comissão, e
do relator.

O Senhor Presidente dá por encerrada a discussão con
junta.
Votação: Parte I, ponto 18 , da acta de 19.04.1994 .

18. Televisão

***I — TVAD digital (debate)

Intervenções dos Deputados Hoppenstedt, relator do
parecer da Comissão para a Cultura, a Juventude, a
Educação e os Meios de Comunicação Social, Herman,
em nome do Grupo PPE, do Sr. Bangemann, Membro da
Comissão, Caudron e Metten sobre a intervenção prece
dente e para dirigir perguntas à Comissão, às quais o Sr.
Bangemann responde .
O Senhor Presidente dá por encerrada a discussão con
junta.
Votação: Parte I, ponto 19, da acta de 19.04.1994 e parte
I, ponto 26, da acta de 20.04.1994.

19. Equipamentos sob pressão

***I (debate)

O Deputado Christiansen apresenta o seu relatório, ela
borado em nome da Comissão dos Assuntos Económicos

e Monetários e da Política Industrial, sobre a proposta de
directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à
aproximação das legislações dos Estados-membros no
domínio dos equipamentos sob pressão (COM(93)0319
— C3-0395/93 — 94/0462(COD) (A3-0146/94).

Intervenções do Deputado von Wogau, em nome do
Grupo PPE, e do Sr. Bangemann, Membro da Comissão.
O Senhor Presidente dá por encerrado o debate .

Votação: Parte I, ponto 20, da acta de 19.04.1994.

20. Marcação para efeitos fiscais dos gaso
leos * (debate)
O Deputado Beumer, presidente da Comissão dos Assun

Segue-se na ordem do dia a discussão conjunta de dois
relatórios , elaborados em nome da Comissão dos Assun
tos Económicos e Monetários e da Política Industrial, e

de duas perguntas orais .

O Deputado Caudron apresenta os seus relatórios :
— sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu
e do Conselho relativa à utilização de normas respeitan
tes à transmissão de sinais de televisão (CQM(93)0556
— C3-0471 /93 — 94/0476(COD)) (A3-0086/94);

tos Económicos e Monetários e da Política Industrial , em

substituição do relator, apresenta o seu relatório, elabora
do pelo Deputado Gasòliba i Bõhm, em nome da Comis
são dos Assuntos Económicos e Monetários e da Política

Industrial, sobre a proposta de directiva do Conselho
relativa à marcação para efeitos fiscais dos gasóleos
(CC)M(93)0352 — C3-0026/94) (A3-0202/94).

Intervenção do Sr. Bangemann, Membro da Comissão .
O Senhor Presidente dá por encerrado o debate .

Votação : Parte I, ponto 27 , da acta de 20.04.1994.
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21. Artefactos em metais preciosos

***I (de

23. Livre circulação das mercadorias ***I —

bate)

Mercado interno (debate)

O Deputado Pierrôs apresenta o seu relatório, elaborado

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

em nome da Comissão dos Assuntos Económicos e

relatórios , elaborados em nome da Comissão dos Assun

Monetários e da Política Industrial, sobre a proposta de
directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa
aos artefactos em metais preciosos (CC)M(93)0322 e
0570 — C3-0396/93 — 94/0472 (COD)) (A3-0191 /94).

tos Económicos e Monetários e da Política Industrial .

Intervenções dos Deputados Metten, em nome do Grupo
PSE, von Wogau, em nome do Grupo PPE, Grund
(Não-inscritos), Peijs , Linkohr, Speciale, do Sr. Bange
mann, Membro da Comissão, Pierrôs, do Sr. Bangemann
e von Wogau .

— sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu
e do Conselho que estabelece um procedimento de
informação mútua relativo às medidas nacionais que
derrogam o princípio de livre circulação das mercadorias
no interior da Comunidade (COM(93)0670 — C3-0525/

O Senhor Presidente dá por encerrado o debate .

Votação: Parte I, ponto 21 , da acta de 19.04.1994.

O Deputado de la Câmara Martinez apresenta os seus
relatórios :

93 — 94/0489(CC)D)) (A3-01 89/94)

— sobre a comunicação da Comissão ao Conselho —
«Tirar o melhor partido do mercado interno»: Programa
estratégico (COM(93)0632 — C3-0013/94) (A3-0188/
94).

(A sessão, suspensa às 20H00, é reiniciada às 21H00.)

Intervenções dos Deputados von Wogau, em nome do
Grupo PPE, e do Sr. Schmidhuber, Membro da Comis
são .

PRESIDENCIA DO SR . AVGERINOS ,
Vice-Presidente

22. Fiscalidade das empresas

O Senhor Presidente dá por encerrada a discussão con
junta.
Votação: Parte I, ponto 17, da acta de 20.04.1994 .

* (debate)

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

24. Aditivos na alimentação para animais —
Recursos genéticos e agricultura * (deba
te)

relatórios , elaborados em nome da Comissão dos Assun
tos Económicos e Monetários e da Política Industrial .

O Deputado Cox apresenta os seus relatórios :

— sobre a proposta da Comissão ao Conselho de I. uma
directiva que altera a Directiva 90/434/CEE, de 23 de
Julho de 1990, relativa ao regime fiscal comum aplicável
às fusões , cisões, entradas de activos e permutas de
acções entre sociedades de Estados-membros diferentes
(COM(93)0293 — C3-0287/93 ) e sobre a proposta da
Comissão ao Conselho de II. uma directiva que altera a
Directiva 90/435/CEE, de 23 de Julho de 1990, relativa

ao regime fiscal comum aplicável às sociedades filiais de
Estados-membros diferentes (COM(93)0293 -C3-0288/
93) (A3-0078/94);

— sobre a Comunicação da Comissão ao Conselho e ao
Parlamento Europeu na sequência das conclusões do
Comité de Reflexão presidido por Onno Ruding e relati
vo às orientações em matéria de fiscalidade das empresas
no âmbito do aprofundamento do Mercado Interno
(SEC(92)1 1 18) (A3-0207/94).

Intervenções dos Deputados Randzio-Plath, em nome do
Grupo PSE, Ribeiro, em nome do Grupo CG, e do Sr.
Schmidhuber, Membro da Comissão .

O Senhor Presidente dá por encerrada a discussão con
junta.
Votação: Parte I, ponto 26, da acta de 19.04.1994.

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

—

relatório Rothe, elaborado em nome da Comissão da

Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento Rural,
sobre as propostas de decisão do Conselho que fixa os
grupos de aditivos utilizados na alimentação dos animais
que são objecto de uma autorização que vincula o
responsável pela colocação no mercado (COM(93)0250
— C3-0272/93 ) e de directiva do Conselho que altera a
Directiva 70/524/CEE relativa aos aditivos na alimenta

ção para animais (COM(93)0251 — C3-0280/93 ) (A3
0102/94).

— relatório Apolinário, elaborado em nome da Comis
são da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural, sobre as propostas de regulamento do Conselho
relativo às medidas de controlo a aplicar relativamente a
certas substâncias e seus resíduos nos animais vivos e

seus produtos (COM(93)0441 -C3-0352/93) e de regula
mento do Conselho que altera o regulamento (CEE)
n2 805/68 que estabelece a organização comum de mer
cado no sector da carne de bovino (COM(93)0441 —
C3-0353/93) (A3-0169/94).
— relatório Vázquez Fouz, elaborado em nome da
Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvi
mento Rural, sobre a proposta de directiva do Conselho
que fixa os princípios relativos à organização dos contro
los oficiais no domínio da nutrição animal
(COM(93)0510 — C3-0468/93 ) (A3-0141 /94).
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—

relatório Garcia, elaborado em nome da Comissão

da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento Rural,
sobre a proposta de directiva do Conselho que altera e
actualiza a Directiva 64/43 2/CEE relativa a problemas de
fiscalização sanitária em matéria de comércio intracomu
nitário de animais da espécie bovina e suína
(COM(93)C)698 — C3-0038/94 — 94/0018(CNS )) (A3

25. Ordem do dia da próxima sessão
O Senhor Presidente comunica que a ordem do dia da
sessão de amanhã, terça-feira, foi fixada como segue :
9H00 — 12H15, 15H00 — 20H00 e 21H00 — 24H00:

0184/94).

— debate sobre questões actuais (comunicação das
propostas de resolução apresentadas)

— relatório Collins , elaborado em nome da Comissão
do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Defesa do

— decisões relativas à aplicação do processo de urgên

Consumidor, sobre a proposta de regulamento (CE) do
Conselho que diz respeito à proibição da utilização de

cia

certas substâncias de efeito hormonal ou tireostático e de

— discussão conjunta de três relatórios sobre os produ
tos agrícolas *

substâncias

— relatório Cooney sobre os sistemas de garantía dos

6-agonistas

em

produção

animal

(COM(93)0441 — C3-0351 /93 ) (A3-0126/94).

— relatório Graefe zu Baringdorf, elaborado em nome
da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvol
vimento Rural, sobre a proposta de regulamento (CEE)
do Conselho relativo à conservação, caracterização e
utilização dos recursos genéticos na agricultura
(COM(93)C)337 — C3-03 17/93 ) (A3-0104/94).

A Deputada Rothe apresenta o seu relatório (A3-0102/
94).

investidores

***I

— relatório Medina Ortega sobre a subsidiariedade
— relatório Perreau de Pinninck Domenech sobre o
direito comunitário

— recomendação para uma segunda leitura Janssen van
Raay sobre valores mobiliários *** II

— relatório Fontaine sobre o Programa «Juventude para
a Europa» ***!

— relatório Oostlander sobre as escolas europeias

*

0169/94).

— relatório Lannoye sobre as radiações ionizantes

*

O Deputado Garcia apresenta o seu relatório (A3-0184/

— discussão conjunta de dois relatórios sobre os agen
tes físicos e químicos **I

O Deputado Apolinário apresenta o seu relatório (A3

94).

O Deputado Vazquez Fouz apresenta o seu relatório
(A3-0141 /94).

O Deputado Verbeek, em substituição do relator, apre
senta o relatório A3-0104/94 .

Intervenções dos Deputados Marck, relator do parecer da
Comissão da Agricultura, Wilson, em nome do Grupo
PSE, Vohrer, em nome do Grupo LDR, Verbeek, em
nome do Grupo V, Vandemeulebroucke, em nome do
Grupo ARC, Funk, do Sr. Steichen, Membro da Comis
são, Verbeek, que solicita que o Comissário esteja
presente na votação do relatório Graefe zu Baringdorf, e
do Sr. Steichen, que responde pela negativa e assinala
que a posição da Comissão sobre as alterações é conhe
cida e, além disso, o Comissário presente dará todas as
explicações complementares necessárias .

O Senhor Presidente dá por encerrada a discussão con
junta.
Votação: Parte I, ponto 28 , da acta de 20.04.1994
(A3-0104/94) e parte I, ponto 27 , da acta de 19.04.1994.

— discussão conjunta de três relatórios sobre as depura
ções étnicas, o direito de intervenção humanitária e a
criação de um Tribunal Criminal Internacional

— discussão conjunta de dois relatórios sobre a passa
gem das fronteiras externas *
— comunicação da Comissão sobre a política de imigra
ção e asilo
12H30

— sessão solene (alocução do Patriarca Ecuménico de
Constantinopla, SS Vartholomeos I)
15H00

— debate sobre questões actuais ( lista dos assuntos a
inscrever)
17H00 — 18H30

— votação

(A sessão é suspensa às 22H50.)

Enrico VINCI,

Egon A. KLEPSCH,

Secretário-Geral

Présidente
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Bru Purón, Buchan, Cabezon Alonso, Cayet, de la Cámara Martínez, Canavarro, Cano Pinto,
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Falqui, Fantuzzi, Fayot, Fernández-Albor, Ferrara, Ferrer, Fitzgerald, Florenz, Fontaine, Ford,
Fourçans , Frémion, Frimat, Fuchs, Funk, Gaibisso, Galland, Galle, Gallenzi, Garcia, García
Amigo, García Arias, Gasòliba i Böhm, Gawronski, Geraghty, Gil-Robles Gil-Delgado,

Goedmakers, Görlach, González Álvarez, Green, Grund, Guermeur, Guidolin, Guillaume,

Gutiérrez Díaz, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Happart, Harrison, Heider,
Herman, Hermans, Hindley, Hoff, Holzfuss, Hoon, Hoppenstedt, Hory, Hughes, Hume, Iacono,
Imbeni , Inglewood, Isler Béguin, Iversen, Izquierdo Rojo, Christopher M. Jackson, Janssen van
Raay, Jensen, Jepsen, Karellis, Kellett-Bowman, Klepsch, Heinz Fritz Köhler, Klaus-Peter
Köhler, Kofoed, Kostopoulos, Kuhn, Lafuente López, Lagakos, Lalor, Lambrias, Landa
Mendibe, Langenhagen, Langer, Langes, Larive, Lataillade, Lauga, Lehideux, Lemmer, Le Pen,
Linkohr, Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lucas Pires, Liittge, Lulling, Luster, McCartin,
McCubbin, McIntosh, McMahon, Magnani Noya, Maibaum, Malangré, de la Malène, Malone,
Mantovani, Marck, Marinho, David W. Martin, Simone M.M. Martin, Martinez, Mattina,

Mayer, Mazzone, Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Megahy, Melchior, Mendez de Vigo, Menrad,
Metten, Mihr, Miranda de Lage, Morán López, Mottola, Muscardini, Musso, Napoletano,
Neubauer, Newens, Newman, Nianias, Nielsen, Nordmann, Oddy, Onur, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Pack, Pagoropoulos, Paisley, Papayannakis, Papoutsis, Parodi, Partsch, Pasty, Peijs,
Penders, Perreau de Pinninck Domenech, Pery, Pesmazoglou, Peter, Peters, Piecyk, Piermont,
Pierros, Pinton, Piquet* Ferruccio Pisoni, Nino Pisoni, Pollack, Pons Grau, Porto, Posada
González, Prag, Pronk, Pucci, Puerta, Querbes, Raffarin, Raffin, Raftopoulos, Randzio-Plath,
Rauti , Rawlings, Read, Reding, Reymann, Ribeiro, Rinsche, Rønn, Rogalla, Rosmini, Rossetti ,
Roth, Roth-Behrendt, Rothe, Rubert de Ventos , Saby, Sainjon, Sandbæk, Santos, Sanz
Fernández, Sapena Granell , Saridakis, Sarlis, Sboarina, Schiedermeier, Schlechter, Schlee,
Schmidbauer, Schodruch, Schönhuber, Schwartzenberg, Scott-Hopkins, Seal, Seligman, Sierra
Bardají, Simeoni , Simons, Anthony M.H. Simpson, Brian Simpson, Sisó Cruellas, Alex Smith,
Sonneveld, Soulier, Speciale, Speroni, Staes, Stamoulis, Stavrou, Stewart, Stewart-Clark, Suárez
González, Tauran, Theato, Thyssen, Tindemans, Titley, Tomlinson, Tongue, Topmann, Torres
Couto, Trautmann, Trivelli , Tsimas, Turner, Ukeiwé, Valverde López, Vandemeulebroucke,
Van Hemeldonck, Vanlerenberghe, Van Outrive, Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi, Van
Velzen, Verbeek, Verde i Aldea, Verhagen, Vertemati, Verwaerde, Visentini , Vittinghoff,
Vohrer, Van der Waal , von Wechmar, White, Wilson, von Wogau, Wurtz, Wynn .
Observadores da antiga RDA
Berend, Göpel, Hagemann, Kertscher, Kosler, Meisel, Romberg, Stockmann, Thietz, Tillich.
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ACTA DA SESSÃO DE TERÇA-FEIRA, 19 DE ABRIL DE 1994
(94/C 128/02)

PARTE I

Desenrolar da sessâo

PRESIDÊNCIA DO SR. KLEPSCH,

(A sessão tem início as 9H00.)

responsabilidades e a adoptar medidas no sentido de
indemnizar imediatamente as vítimas e reparar o mais
depressa possível os estragos causados ; solicita ainda que
a Comissão examine a possibilidade de criar estruturas
paritárias para evitar semelhantes incidentes ;

1 . Aprovaçâo da acta

— Vázquez Fouz, que, referindo-se à intervenção pre
cedente, assinala que na origem dos incidentes está a
ultrapassagem das quotas de pesca de anchova atribuídas
aos pescadores franceses ;

Présidente

Intervenções dos Deputados :

— Tomlinson, que, referindo-se à declaração da Presi

— Banotti, que assinala que os pescadores irlandeses
ao largo da costa ocidental da Irlanda têm os mesmos
problemas , mas não reagem com a mesma violência;

dência sobre a assinatura do contrato de arrendamento

dos novos edifícios em Estrasburgo (publicado integral
mente no ponto 2), solicita que a acta seja corrigida por
forma a melhor reproduzir o que, na opinião do orador,
constituem os factos objectivos (por exemplo, que o
controlador financeiro não deu o seu acordo e, antes pelo
contrário, solicitou que o contrato não fosse assinado); o
orador assinala que, caso contrário, distribuirá à imprensa
durante o próximo período de sessões os documentos
comprovativos das «distorções da verdade» contidas na
declaração (O Senhor Presidente, após ter tomado nota
do facto de o orador contestar o conteúdo da declaração
em causa, salienta que esta declaração corresponde à
verdade);
—

— Suárez González, que critica o facto que uma vez
que se trata de aprovar a acta da sessão anterior, a
Presidência dê a palavra a oradores para intervirem sobre
assuntos que não se inscrevem no ponto em apreciação ;
declara de seguida, que, dado que se trata de uma
controvérsia que implica duas partes, se a Presidência
deu a palavra a uma delas deverá também permitir que a
outra parte se exprima; condena também a violência de
que foram vítimas os pescadores franceses e recorda os
numerosos actos de violência perpetrados contra camio
nistas espanhóis em França (O Senhor Presidente, após se
ter associado ao orador, assinala que quando dá a palavra
a um deputado para um ponto de ordem não sabe qual é o
assunto relativamente ao qual este deseja exprimir-se).

Lataillade , sobre os incidentes ocorridos ontem no

Golfo da Gasconha em águas territoriais francesas entre
barcos de pesca franceses e espanhóis, durante os quais
uma tripulação francesa foi tomada como refém; solicita
que a Comissão se ocupe mais dos problemas transfron
teiriços deste género, os quais prejudicam o entendimen
to entre os povos da União Europeia;
— McMahon, que, referindo-se às intervenções dos
Deputados Falconer, Morris e Green, sobre o código de

A acta da sessão anterior é aprovada.

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

conduta do Conselho relativamente a documentos confi

denciais (ponto 2), recorda que está prevista para esta
manhã uma reunião do Conselho dos Assuntos Sociais

sobre o trabalho dos menores ; segundo informações de
que dispõe o orador, o Conselho pretende ignorar o
parecer já emitido pelo Parlamento relativamente ao
assunto; solicita consequentemente que o Senhor Presi
dente intervenha por forma a defender os direitos legíti
mos da Assembleia (O Senhor Presidente assinala que já
escreveu ao Conselho sobre o assunto e que irá expôr
novamente este assunto esta semana no âmbito do triálo

go);
— Guermeur, que, associando-se à intervenção do
Deputado Lataillade sobre o assunto, solicita que a
Comissão abra um inquérito sobre os incidentes ocorri
dos ontem no Golfo da Gasconha por forma a apurar as

a) das comissões parlamentares, a recomendação e os
relatórios seguintes :
— * Relatório da Comissão para a Cultura, a Juventu
de, a Educação e os Meios de Comunicação Social sobre
a Comunicação da Comissão relativa à avaliação do
programa de acção destinado a promover o desenvolvi
mento da indústria audiovisual europeia «MEDIA»
( 1991-1995) e a proposta de decisão do Conselho que
altera a Decisão 90/685/CEE relativa à execução de um
programa de acção destinado a promover o desenvolvi
mento da indústria audiovisual europeia (MEDIA)
( 1991-1995) (COM(93)0462 — C3-0486/93 )
Relator: Hoppenstedt
(A3 -024 1 /94)
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— Recomendação da Comissão dos Assuntos Externos
e da Segurança sobre a acção comum relativa ao Pacto de
Estabilidade na Europa

— Relatório da Comissão dos Assuntos Economicos e
Monetários e da Política Industrial sobre o Mercado
Interno da Comunidade — Relatório 1993 da Comissão

(CC)M(94)0055 — C3-0136/94)

(A3-0242/94)

Relator: de la Camara Martínez

—

Relatório da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde

Pública e da Defesa do Consumidor sobre a comunicação
da Comissão sobre o quadro de acção no domínio da
saúde pública (CC)M(93)0559 — C3-0508/93 )
Relator: Collins

(A3-0243/94)
—

Relatório da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde

Pública e da Defesa do Consumidor sobre a inclusão de

considerações de ordem ambiental no cálculo do PNB
Relator: Vohrer

(A3-0253/94)

b) das comissões parlamentares, as seguintes recomen
dações para uma segunda leitura:
— ** II Recomendação para uma segunda leitura sobre
a posição comum adoptada pelo Conselho em 04/03/94
com vista à adopção de directiva do Conselho que altera o
Anexo II da Directiva 79/409/CEE relativa à conservação
das aves selvagens (C3-0099/94 — 94/0522(SYN))
Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da

(A3-0244/94)

Defesa do Consumidor

— Relatório da Comissão dos Orçamentos sobre a
política de pessoal nas instituições comunitárias

Relator: Muntingh
(A3 -0245/94)

Relator: Elles

(A3-0248/94)

c) da delegação do Parlamento ao Comité de Concilia
ção, as seguintes recomendações e os seguintes

— Relatório da Comissão dos Orçamentos sobre o
projecto de orçamento rectificativo e suplementar n° 1
para o exercício de 1994 (C3-0162/94)
Relatora: Napoletano
(A3-0249/94)

relatórios :

— ***II Recomendação para uma segunda leitura
sobre a posição comum do Conselho sobre a proposta de
directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à
velocidade máxima por construção, bem como ao binário
máximo e potência útil máxima do motor dos veículos a
motor de duas ou três rodas (C3-0239/93 — C3-03 80/93

— ***i Relatório sobre a proposta de decisão do
Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o

— 94/037 1 (COD))

(COM(93)0708 — C3-0043/94 — 94/000 1 (COD))

Delegação do Parlamento ao Comité de Conciliação

Relatores : Barrera i Costa, Pack e Coimbra Martins
(A3-0250/94)

Relator: Klepsch

programa de acção Comunitária

«SÓCRATES»

— * Relatório da Comissão dos Orçamentos sobre a
proposta da Comissão ao Conselho de um regulamento
que altera o Regulamento (CEE) n2 337/75 que cria um
Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação
Profissional (CQM(94)0020 — C3-01 10/94)
Relator: Kellett-Bowman

(A3-0251 /94)

(A3-0246/94)

— *** III Relatono sobre o projecto comum do Comité
de Conciliação referente à proposta de decisão do Parla
mento Europeu e do Conselho relativa ao quarto progra
ma-quadro de acções comunitárias de investigação, de
desenvolvimento tecnológico e de demonstração ( 1994
1998) (C3-0198/94 — 94/(X)04(COD))

Delegação do Parlamento ao Comité de Conciliação
Relator: Klepsch

— * Relatono da Comissão da Agricultura, das Pescas
e do Desenvolvimento Rural sobre as propostas de 4
regulamentos do Conselho relativas aos preços dos pro
dutos agrícolas e às medidas conexas 1993/94
(COM(94)0010 — C3-0064/94 a C3-0067/94), uma
proposta de regulamento do Conselho que modifica o
Regulamento n2 3950/92 que institui uma imposição
suplementar no sector do leite e dos produtos lácteos
(COM(94)OOó4 — C3-0184/94) e a proposta alterada
(COM(94)0150), e uma proposta de regulamento do
Conselho que fixa um subsídio relativo à redução das
quantidades de referência individuais no sector do leite e
um subsídio pelo abandono definitivo da produção leitei
ra (COM(94)OOó4 — C3-0183/94)

(A3-0247/94)

3. Aplicação do Regimento
Artigos 80s. e 90z

Relator: Debatisse

A Comissão do Regimento, que foi incumbida de inter
pretar (com base numa carta do Deputado Collins,
presidente da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e
da Defesa do Consumidor) os artigos 1 132, 1302-S e 2282
do Tratado CE, bem como os artigos 802 e 902 do
Regimento do Parlamento Europeu, apreciou o assunto
nas suas reuniões de 24 e 25 de Fevereiro e 22 de Março

(A3-0252/94)

de 1994 .
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Concluiu unanimemente nessa altura que a interpretação
do Tratado é da competência exclusiva do Tribunal de
Justiça das Comunidades Europeias .
Quanto aos artigos 802 e 902 do Regimento é de opinião
que estes são claros e que portanto não é necessário
propor uma interpretação do Regimento.

De facto o n2 1 do artigo 802, de âmbito geral, estabelece
«No caso de ser solicitado ao Parlamento o seu parecer
favorável sobre um acordo internacional ou uma proposta
legislativa, o Parlamento pronunciar-se-à com base em
relatório da comissão competente, que deverá conter um
projecto de resolução legislativa na qual se recomendará
apenas a aprovação ou rejeição da proposta na sua
globalidade. Não é permitida a apresentação de altera
ções. A maioria requerida para a aprovação do parecer
favorável é a prevista no artigo correspondente do Trata
do CE .»

No entanto o artigo 902, que se refere aos acordos
internacionais, concede à sua comissão competente
várias possibilidades de influenciar o desenrolar das
negociações e torna esta comissão o órgão plenamente
responsável pela informação do Parlamento.

No termos do n2 2 do mesmo artigo « Sob proposta da
comissão competente, de um grupo político ou de um
mínimo de vinte e três deputados, o Parlamento poderá
solicitar ao Conselho que não autorize a abertura das
negociações até que o Parlamento, com base em relatório
da comissão competente, se tenha pronunciado sobre o
mandato de negociação proposto.»
O n2 5 também estabelece que «Em qualquer fase das
negociações o Parlamento poderá, com base em relatório
da comissão competente, aprovar recomendações e soli
citar que estas sejam tomadas em consideração antes da
celebração do acordo internacional em causa.»
*
*

*

Artigos 122% n(- 3 e 52'-, n°- 5

A Comissão do Regimento, da Verificação de Poderes e
das Imunidades, consultada quanto a uma provável con
tradição entre o n2 3 do artigo 1222 e o n2 5 do artigo 522
do Regimento (questão esta levantada pelo Deputado
Navarro na sessão plenária de 21 de Janeiro de 1994) por
não ter cabimento apresentar uma declaração de voto fora
do período de votação, examinou o assunto na sua
reunião de 21 e 22 de Março de 1994.

decisão numa comissão inclui uma fase em sessão

plenária, nomeadamente através da inscrição da decisão
da comissão na ordem do dia e em acta, a não ser que um
décimo dos membros que compõem o Parlamento mani
festem a sua oposição.
Consequentemente, caso não exista votação formal em
sessão plenária, existe sim, nesta fase, um procedimento
decisional passivo que justifica o disposto no n2 3 do
artigo 1222.

4. Debate sobre questões actuais (comunica
ção das propostas de resolução apresenta
das)
O Senhor Presidente comunica que recebeu, dos seguin
tes deputados, pedidos de debate sobre questões actuais,
urgentes e muito importantes, apresentados nos termos
do n° 1 do artigo 472 do Regimento, para as propostas de
resolução seguintes :
— Cassanmagnago Cerretti, Mantovani , Lenz, Cha
bert, De Matteo, Gil-Robles Gil-Delgado, Méndez de
Vigo, Lucas Pires, Verhagen e Oomen-Ruijten, em nome
do Grupo PPE, sobre a situação no Ruanda (B3-0405/
94);

— Lenz, Oomen Ruijten, em nome do Grupo PPE,
sobre a ameaça que pende sobre a escritora Talisma
Nasreen, do Bangladesh (B3-0406/94);

— Cushnahan, Banotti, Oomen-Ruijten, Cooney e
McCartin, em nome do Grupo PPE, sobre os danos
causados nos sectores da agricultura e das pescas na
Irlanda por condições atmosféricas adversas (B3-0407/
94);

— Valverde Lopez, Oomen-Ruijten em nome do Grupo
PPE, sobre a grave crise industrial e social na Andaluzia e
o encerramento em cadeia de empresas (B 3 -0408/94);

— Cassanmagnago Cerretti, Mantovani , Gil-Robles
Gil-Delgado, Lenz, De Matteo, Lucas Pires, Verhagen,
Méndez de Vigo e Oomen-Ruijten, em nome do Grupo
PPE, sobre a situação no Burundi (B3-0409/94);
— Banotti, Oomen-Ruijten, em nome do Grupo PPE,
sobre a detenção de observadores das eleições pelas
autoridades turcas (B 3 -04 1 0/94);

— Oomen-Ruijten, em nome do Grupo PPE, sobre o
teor em dioxina do leite materno (B3-041 1 /94);

Nessa altura concluiu que o Regimento é claro quanto ao
assunto e que portanto não é necessário propor uma
interpretação do mesmo.

— Ferrer, Oomen-Ruijten, Moorhouse, Verhagen, em
nome do Grupo PPE, sobre a retirada das tropas russas
dos Estados Bálticos (B3-0412/94);

Quanto a uma eventual contradição entre os dois artigos
pré-citados, a comissão observou que, além da termino
logia utilizada, nomeadamente os termos «declaração de
voto», deveria verificar-se que o procedimento previsto
no artigo 522 relativamente à delegação do poder de

— Verhagen, Moorhouse, Lenz, McMillan-Scott, Coo
ney, Oomen-Ruijten, em nome do Grupo PPE, sobre a
persistência da violação dos Direitos do Homem no Irão
(B3-0413/94);
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—

Martinez, Lehideux , Le Chevallier, Tauran, Scho

druch, em nome do Grupo DR, sobre a assinatura dos
acordos do GATT em Marraquexe (B3-0414/94);
— Antony, Lehideux, Le Pen, Le Chevallier, Megret,
Martinez, Gollnisch, Dillen , Blot, Tauran, Schodruch,

em nome do Grupo DR, sobre a entrada em massa de
argelinos em França (B3-0415/94);
— Antony, Lehideux, Le Chevallier, Tauran, Blot e
Schodruch, em nome do Grupo DR, sobre o conflito na
ex-Jugoslávia (B3-0416/94);
— Antony, Lehideux, Megret, Blot, Gollnisch, Marti
nez, Le Pen, Le Chevallier, Tauran , Schodruch, Dillen,

em nome do Grupo DR, sobre a guerra civil na Argélia
(B3-0417/94);

— Bertens, Gasòliba i Böhm, em nome do Grupo LDR,
sobre as manobras das Nações Unidas na Bósnia (B 3
0418/94);
— von Alemann, Bertens, em nome do Grupo LDR,
sobre o incidente terrorista no Sul da Albânia (B 3
0419/94);

— Kofoed, Cox, Gasòliba i Böhm, em nome do Grupo
LDR, sobre a retirada de tropas russas dos Estados

— Hughes, em nome do Grupo PSE, sobre a persistên
cia da violação dos Direitos do Homem no Irão (B3
0432/94);

— Sakellariou, em nome do Grupo PSE, sobre a discri
minação e os obstáculos levantados aos cidadãos da
União nas eleições para o Parlamento Europeu (B3
0433/94);

— Colajanni, Cot, Verde i Aldeã, Green, Schmid,
Woltjer, Sakellariou, Fayot, Jensen, Newens, Dury, em
nome do Grupo PSE, sobre o fim da Segunda Guerra
Mundial (B3-0434/94);

— Oddy, em nome do Grupo PSE, sobre El Salvador
(B3-0435/94);

— Sakellariou, em nome do Grupo PSE, sobre os
direitos humanos dos curdos na Turquia (B3-0436/94);

— Hoff, Woltjer, Maibaum, Sierra Bardají, Tsimas, em
nome do Grupo PSE, sobre a situação na Ucrânia
(B3-0437/94);
— Verde I Aldeã, Colom i Naval, Terrón i Cusí,

Vázquez Fouz, em nome do Grupo PSE, sobre a destrui
ção provocada por um incêndio no Parque Natural de

Bálticos (B3-0420/94);

Garraf (B3-0438/94);

— André-Léonard e Cayet, em nome do Grupo LDR,

— Blaney, em nome do Grupo ARC, sobre a detenção,
os maus tratos e a prisão arbitrária de oito homens em

sobre os massacres no Ruanda (B3-0421 /94);

Belfast (B3-0439/94);

— Wijsenbeek, Nordmann, em nome do Grupo LDR,
sobre o destino do Capitão Arad (B 3 -0422/94);

— de la Malène, Guermeur, Chesa, Pasty, Nianias,
Ukeiwé, Musso, Heider, Perreau de Pinninck Domenech,

— Barata Moura, Ribeiro, Piquet, Ephremidis, em

nome do Grupo CG, e González Álvarez, Domingo
Segarra, Castellina, sobre a confiscação ilegal pelos EUA
de uma transferência bancária destinada a um cidadão

português hospitalizado em Havana (B3-0423/94);
— Cox, em nome do Grupo LDR, sobre a ameaça

Lataillade, Lalor, Andrews, em nome do Grupo RDE,
sobre a situação política no Ruanda (B3-0440/94);

— de la Malène, Chesa, Pasty, Ukeiwé, Musso, Heider,
Guermeur, Lataillade , Lalor, Andrews , em nome do

Grupo RDE, sobre a situação na Bósnia (B3-0441 /94);

contra a vida de Taslima Masrin (B3-0424/94);

— de la Malene, Chesa, Pasty, Nianias, Ukeiwé , Mus

— Dury, em nome do Grupo PSE, sobre a detenção
arbitrária de Jacques Dorcean no Haiti (B 3 -0425/94);

nome do Grupo RDE, sobre os acidentes marítimos
(B3-0442/94);

— Karellis, em nome do Grupo PSE, sobre as pressões
e ameaças de que é alvo o patriarcado ecuménico de
Constantinopla (B 3-0426/94);

— Bertens, em nome do Grupo LDR, sobre os direitos
humanos no Bahrein (B3-0445/94);

— Coimbra Martins, Bru Purón, em nome do Grupo

— Larive, em nome do Grupo LDR, sobre o assassínio
de crianças no Brasil (B3-0446/94);

PSE, sobre os decretos relativos à cidadania (B3-0427/
94);

— Coimbra Martins, Newens, em nome do Grupo PSE,
sobre os auxílios destinados às culturas em Angola
(B3-0428/94);
— Cabezón Alonso, em nome do Grupo PSE, sobre o
assassinato de Luis Donaldo Colosio (B3-0429/94);

so, Heider, Guermeur, Lataillade , Lalor, Andrews , em

— Barata Moura, em nome do Grupo CG, Gutiérrez
Diaz, Puerta, González Alvárez e Domingo Segarra,
sobre os incêndios na Catalunha e em Castellon (Espa
nha) (B 3 -0447/94);
— Miranda da Silva, em nome do Grupo CG, Gutiérrez
Diaz, sobre os prejuízos causados pelo vento na Catalu
nha à produção de avelãs (B3-0448/94);

— Newens, em nome do Grupo PSE, sobre os direitos
humanos no Bahrein (B3-0430/94);

— Ribeiro, Elmalan, em nome do Grupo CG, e Gutiér

— Dury , em nome do Grupo PSE, sobre os Direitos do

sobre o anunciado encerramento da empresa Gillette em
Alcalá de Guadaira (Espanha) (B3-0449/94);

Homem no Irão (B3-0431 /94);

rez Diaz, González Álvarez, Puerta, Domingo Segarra,
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— Wurtz, Ribeiro, Ephremidis , em nome do Grupo

CG, González Álvarez, Puerta, Domingo Segarra,

Gutiérrez Diaz e Geraghty, sobre o agravamento da
situação no sector da potassa (B3-0450/94);
—

— Ernst de la Graete, Melandri, Telkämper, em nome
do Grupo V, sobre a situação no Burundi (B3-0463/94);
— Ernst de la Graete, Telkämper, Melandri, em nome
do Grupo V, sobre a situação no Ruanda (B3-0464/94);

Barrera i Costa e Vandemeulebroucke , em nome do

Grupo ARC, sobre os prejuízos causados pelo vento na
Catalunha à produção de avelãs (B3-0451 /94);

— Roth, em nome do Grupo V, sobre a expulsão dos
curdos para a Turquia (B3-0465/94);

— Valverde López, Diez de Rivera, Puerta, Carvalho

— Verhagen, Cooney, Habsburg, Lucas Pires, Penders ,
Prag, em nome do Grupo PPE, sobre os ataques terroris
tas em Afula e Hadera (B3-0466/94);

Cardoso, Barrera i Costa, Perreau de Pinninck Dome

nech, Vázquez Fouz, Arias Cañete, Suárez González,
Colom i Naval, Llorca Vilaplana, Gil-Robles Gil Delga
do, Lucas Pires, Fernández-Albor, García Amigo, Sisó
Cruellas, Medina Ortega, Puerta, Barón Crespo, de la

Cámara Martínez, Bofill Abeilhe, González Álvarez,

Lafuente López, Morán López, Blak, Coimbra Martins ,
sobre a não observância pela Alemanha da livre circula
ção das mercadorias em matéria de alimentos para
crianças (Hero-Schlecker) (B3-0452/94);
—

Posada Gonzalez, Canavarro, Simeoni , Barrera i

Costa, Melis, s Ewing, Bj0rnvig, Vandemeulebrouke, em
nome do Grupo ARC , sobre a destruição do património
ecológico e histórico-cultural na Galiza (B3-0453/94);
—

Simeoni , Barrera i Costa, Vandemeulebroucke,

Melis, Ewing, Bj0rnvig, Canavarro, em nome do Grupo
ARC, sobre a agressão contra o enclave de Gorazde
(B3-0454/94);

— Simeoni , Barrera i Costa, Ewing, Bj0rnvig, Vande
meulebroucke, Melis e Canavarro, em nome do Grupo
ARC, sobre a situação do povo curdo na Turquia (B3

— S ir Jack Stewart-Clark, Oostlander, Habsburg , Pack,
Lucas Pires, Oomen-Ruijten, em nome do Grupo PPE,
sobre a situação na Bósnia-Herzegovina (B3-0467/94);
— Schleicher, Lenz, Oomen-Ruijten, em nome do Gru
po PPE, sobre a situação do Dr. Baracu, defensor romeno
dos Direitos do Homem (B 3-0468/94);

— Arbeloa Muru, em nome do Grupo PSE, sobre o
Burundi (B3-0469/94);

— Dury, Van Putten, Belo, em nome do Grupo PSE,
sobre a situação no Ruanda (B3-0470/94);

— Dury, em nome do Grupo PSE, sobre a suspensão
dos inquéritos sobre os «desaparecidos» na Argentina
(B3-0471 /94);
— Bontempi, em nome do Grupo PSE, sobre os aciden
tes nas instalações petrolíferas em Itália (B3-0472/94);

0455/94);

— Vandemeulebroucke, em nome do Grupo ARC ,
sobre a situação no Ruanda (B3-0456/94);
— Langer, Onesta, em nome do Grupo V, sobre a
situação dos direitos humanos no Bahrein (B3-0457/94);
— Roth e Langer, em nome do Grupo V, sobre a
execução sumária de 5 pessoas no Irão (B3-0458/94);

— Roth e Langer, em nome do Grupo V, sobre o
assassínio de Theophilos Georgiades (B3-0459/94);
— Staes, em nome do Grupo V, Muntingh, Vandemeu
lebroucke, De Gucht e De Clercq, sobre a situação das
flores húmidas no Canadá (B3-0460/94);

— Schmid, em nome do Grupo PSE, sobre os prejuízos
causados pelas cheias em Sachsen-Anhalt e Thüringen
(B3-0473/94);

— Verde i Aldeã, em nome do Grupo PSE, sobre os
prejuízos causados pelo vento na Catalunha à produção
de avelãs (B3-0474/94);

— Vandemeulebroucke, em nome do Grupo ARC ,
sobre as emanações de dioxina das instalações de incine
ração de resíduos domésticos na Flandres (B 3 -0475/94);

— Antony, Lehideux, Dillen e Megret, em nome do
Grupo DR, sobre a situação nos países vizinhos da
Rússia: os países bálticos (B3-0476/94);
—

Lehideux , Dillen , Schodruch e Blot, em nome do

Grupo DR, sobre a SIDA (B3-0477/94);

— Staes e Lannoye, em nome do Grupo V, sobre a
lamentável qualidade do leite materno na Bélgica e nos
Países Baixos (B 3-046 1 /94);

—

— Telkämper, em nome do Grupo V, sobre o assassínio
do Presidente da Câmara de Wiwili , na Nicarágua (B3

—

0462/94);

da ONU na Bósnia (B3-0479/94);

Dillen, Lehideux , Le Chevallier, Tauran , Martinez,

Schodruch, em nome do Grupo DR, sobre a guerra civil
no Ruanda (B3-0478/94);
Bertens , von Alemann, Gasòliba i Böhm , Holzfuss e

De Gucht, em nome do Grupo LDR, sobre as operações
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— Gasoliba i Böhm, em nome do Grupo LDR, sobre os
prejuízos causados pelo vento à produção de avelãs na

— proposta de regulamento do Conselho que institui
uma Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no

Catalunha (B3-0480/94);

Trabalho (CC)M(90)0564 — C3-0372/91 ) (relatório:
Oomen-Ruijten — A3-0148/94) *

— Roth, em nome do Grupo V , sobre o direito de voto
nas eleições europeias para os cidadãos da União que
residem noutro Estado-membro (B3-0481 /94);

— Telkämper e Roth, em nome do Grupo V, sobre as
violações dos direitos humanos das mulheres no Bangla
desh (B3-0482/94);

— Bettini , Amendola, em nome do Grupo V, sobre os
acidentes nas instalações petrolíferas em Itália (B 3

Intervençôes dos Deputados Oomen-Ruijten, relatora,
Cabezón Alonso, Oomen-Ruijten e Cot.

Por VE, e decidida a aplicação do processo de urgência.
Este ponto é inscrito na ordem do dia de sexta-feira.
O prazo para a entrega de alterações é fixado para
quarta-feira, às 12H00.

0483/94);

— Breyer, Graefe zu Banngdorf, Lannoye, Verbeek,
em nome do Grupo V, sobre a moratoria sobre a somato
trofina bovina (BST) (B3-0484/94);

— proposta de decisão do Parlamento Europeu e do
Conselho que estabelece o programa de acção comunitá
ria «Sócrates» (COM(93)0708 — C3-0043/94 — 94/
0001 ( COD)) (relatório : Pack/Barrera i Costa/Coimbra
Martins — A3-0250/94) ***I

— Piquet, em nome do Grupo CG, Puerta, Castellina,
Papayannakis, Gutiérrez Diaz, Geraghty, sobre a situa
ção na Bósnia (B3-0485/94);

Intervenção da Deputada Banotti, em nome da Comissão
para a Cultura, a Juventude, a Educação e os Meios de
Comunicação Social.

— Wurtz, Miranda da Silva, Ephremidis, em nome do
Grupo CG, Puerta, Castellina, Gutiérrez Diaz, González

É decidida a aplicação do processo de urgência.

Álvarez, Domingo Segarra, Papayannakis, Geraghty,
Valent, sobre a situação no Ruanda (B3-0486/94);

— Langer, em nome do Grupo V, sobre a situação na
Bósnia-Herzegovina (B 3-0487/94);
— Langer, em nome do Grupo V, sobre as recentes
tensões entre a Albânia e a Grécia (B 3-0488/94);

— Woltjer, em nome do Grupo PSE, sobre a situação na
Bósnia-Herzegovina (B3-0489/94);

Este ponto é inscrito na ordem do dia de sexta-feira.
O prazo para a entrega de alterações é fixado para
quarta-feira, às 12H00.
— proposta de regulamento do Conselho que altera o
Regulamento (CEE) n2 337/75 que cria um Centro
Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissio
nal (COM(94)0020 — C3-01 10/94) (relatório: KellettBowman — A3-0251 /94) *

Intervenção do Deputado Kellet-Bowman, relator.
— Ernst de la Graete e Staes, em nome do Grupo V,
sobre o assassínio de menores no Brasil (B 3-0490/94);

— Roth, Amendola, Van Dijk, em nome do Grupo V,
sobre o acidente com um petroleiro no Bósforo (B3

É decidida a aplicação do processo de urgência.
Este ponto é inscrito na ordem do dia de sexta-feira.

0491 /94);

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

— Boissière, em nome do Grupo V, sobre a explosão
do submarino a propulsão nuclear «Emeraude» no Medi
terrâneo (B3-0492/94).

— proposta de decisão do Parlamento Europeu e do
Conselho que cria um sistema comunitário de informação
sobre acidentes domésticos e em actividades de lazer

O Senhor Presidente comunica que, nos termos do artigo
472 do Regimento, informará o Parlamento, às 15H00, da
lista de assuntos a inscrever na ordem do dia do próximo
debate sobre questões actuais, urgentes e muito impor
tantes, que terá lugar na quinta-feira, 2 1 de Abril de 1994.

5. Decisão relativa a aplicação do processo de
urgência

(COM(94)0017 — C3-01 14/94 — 94/003 1 ( COD) ***I

Intervenções da Deputada Green, relatora, do Sr. Stei
chen, Membro da Comissão, e Green .

A aplicação do processo de urgência é rejeitada.
— proposta de regulamento do Conselho que altera o
Regulamento (CEE) n° 1360/90 que institui uma Funda
ção Europeia para a Formação (COM(94)0021 — C3
0115/94)*

Segue-se na ordem do dia a decisão relativa ao pedido de
aplicação do processo de urgência a 14 propostas da

Intervenção da Deputada Theato, relatora.

Comissão ao Conselho :

A aplicação do processo de urgência é rejeitada.
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— proposta de regulamento do Conselho que determina
as regras gerais para a concessão de apoio financeiro
comunitário no domínio das redes transeuropeias

Este ponto é inscrito na ordem do dia de sexta-feira.

(CC)M(94)0062 — C3-0155/94 — 94/0065(SYN)) **I

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

Intervenção da Deputada Van Dijk, presidente da Comis
são dos Transportes e do Turismo.

— proposta de directiva do Conselho que altera a

A aplicação do processo de urgência é rejeitada.

simplificação relativas ao imposto sobre o valor acres
centado — âmbito de aplicação de certas isenções e

Directiva 77/388/CEE e introduz novas medidas de

regras práticas para a sua aplicação — (COM(94)OÓ58 —
— proposta de decisão do Conselho relativa à conces
são

de

assistência

macrofinanceira

à

Moldávia

C3-0188/94) *

(CC)M(94)01 10 — C3-0181 /94) *

Intervenções dos Deputados Thyssen e Patterson, em

Intervenção do Deputado Tomlinson, em nome da
Comissão dos Orçamentos ; intervém também sobre o
pedido seguinte.

A aplicação do processo de urgência é rejeitada.

A aplicação do processo de urgência é rejeitada.
— proposta de decisão do Conselho relativa a conces
são de uma nova assistência macrofinanceira à Albânia

(COM(94)01 10 — C3-01 82/94) *

A aplicação do processo de urgência é rejeitada.
—

propostas

— de regulamento do Conselho que fixa um subsídio
relativo à redução das quantidades de referência
individuais no sector do leite e um subsídio pelo
abandono
definitivo
da
produção
leiteira
(COM(94)OOó4 — C3-0183/94) *

— de regulamento do Conselho que altera o Regula
mento (CEE) n^ 3950/92 que institui uma imposição
suplementar no sector do leite e dos produtos lácteos
(COM(94)0150 — C3-0210/94) *
(relator: Debatisse — A3-0252/94)

Intervenções dos Deputados Borgo, presidente da
Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvi
mento Rural, e Wynn, em nome da Comissão dos
Orçamentos .
Por VE, é decidida a aplicação do processo de urgência.
Este ponto é inscrito na ordem do dia de hoje, em
discussão conjunta com os relatórios Debatisse, Marck e
Graefe zu Baringdorf, da Comissão da Agricultura, das
Pescas e do Desenvolvimento Rural .

O prazo para a entrega de alterações é fixado para
quarta-feira, às 12H00.
— proposta de regulamento do Conselho que altera o
Regulamento (CEE) n2 3438/92 que prevê medidas espe
ciais para o transporte de determinados frutos e produtos
hortícolas originários da Grécia, no respeitante ao perío
do de eficácia destas (COM(94)0089 — C3-01 87/94) * (a
Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvi
mento Rural solicitou a aplicação do processo sem
relatório)

nome da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetá
rios e da Política Industrial .

— proposta de directiva do Conselho que altera a
Directiva 79/409/CEE relativa à conservação das aves
selvagens (COM(94)0039 — C3-0197/94 — 94/
0061(SYN)) **I

Intervenções dos Deputados Collins , presidente da
Comissão do Meio Ambiente , da Saúde Pública e da

Defesa do Consumidor, Galland e Muntingh, relator.
Por VN (V), a aplicação do processo de urgência é
rejeitada:
votantes :
a favor:
contra:

abstenções :

209
64
1 39

6

— proposta de regulamento do Conselho relativo à
conversão de terras actualmente consagradas às culturas
aráveis para a criação extensiva de gado em Portugal
(COM(94)01 14 — C3-0204/94) * (a Comissão da Agri
cultura, das Pescas e do Desenvolvimento Rural solicitou

a aplicação do processo sem relatório)

Intervenções dos Deputados Borgo, presidente da
Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvi
mento Rural, e Verbeek, em nome do Grupo V.

É decidida a aplicação do processo de urgência.
Este ponto é inscrito na ordem do dia de sexta-feira.
O prazo para a entrega de alterações é fixado para
quarta-feira, às 12H00.

6. TVAD digital (entrega de propostas de
resolução)
O Senhor Presidente comunica ter recebido , nos termos

do n2 5 do artigo 40^ do Regimento, para encerramento do
debate das perguntas orais sobre a TVAD (B3-0387 e
0388/94) (debate : Parte I, ponto 18 da acta de
18.04.1994), duas propostas de resolução apresentadas
pelos Deputados :

Intervenção do Deputado Borgo, residente da Comissão

da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento Rural .

É decidida a aplicação do processo de urgência.

— Metten e Caudron, em nome do Grupo PSE, sobre a
estratégia comunitária no domínio da TVAD numérica
(B 3 -0443/94);
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— Ernst de la Graete e Frémion, em nome do Grupo V,
sobre a estratégia da União Europeia para a TVAD
(B3-0444/94).

Votação quanto à matéria de fundo : Parte I, ponto 26, da
acta de 20.04.1994 .

7. Ordem do dia

O Senhor Presidente comunica que a Comissão dos
Assuntos Económicos e Monetários e da Política Indus

Intervenções dos Deputados Wynn, relator do parecer da
Comissão dos Orçamentos , Görlach, em nome do Grupo
PSE, Funk, em nome do Grupo PPE, Simone Martin, em
nome do Grupo LDR, Verbeek, em nome do Grupo V,
Chesa, em nome do Grupo RDE, Blaney, em nome do
Grupo ARC, Miranda da Silva, em nome do Grupo CG,
Martinez, em nome do Grupo DR, Paisley (Não-inscri
tos), Fantuzzi , Carvalho Cardozo, Vohrer, Querbes, Gon
zález Alvarez, Sierra Bardají e Borgo, presidente da
Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolmvi
mento Rural .

trial adoptou ontem à noite o relatório de la Câmara
Martinez, sobre o relatório de 1 993 da Comissão sobre o
Mercado Interno da Comunidade (COM(93)0055 —

C3-0136/94) (A3-0253/94), para o qual solicitara a apli
cação do processo sem debate.
Este relatório é inscrito no início da ordem do dia de
sexta-feira.

O prazo para a entrega de alterações é fixado para
quarta-feira, às 17H00.

8. Produtos agrícolas

* (debate)

Segue-se na ordem do dia a discussão conjunta de 4
relatórios da Comissão da Agricultura, das Pescas e do
Desenvolvimento Rural :

— * relatório Debatisse sobre as propostas de 30
regulamentos do Conselho relativas aos preços dos pro
dutos agrícolas e às medidas conexas ( 1994/95 )
(COM(94)0010 — C3-0046 a 0063/94 e C3-0068 a
0079/94) (A3-0197/94);

— relatório Marck sobre a avaliação e as perspectivas
de futuro da política comunitária no sector do leite e dos
produtos lácteos (A3-0168/94);

— * relatório Graefe zu Baringdorf sobre a proposta de
um Regulamento (CEE) do Conselho que altera o Regu
lamento (CEE) n° 2092/9 1 relativo ao modo de produção
biológico de produtos agrícolas e à sua indicação nos
produtos agrícolas e nos géneros alimentícios
(COM(93)0558 — C3-0520/93 ) (A3-0163/94);

— * Relatório Debatisse sobre as propostas de 4 regu
lamentos do Conselho relativas aos preços dos produtos
agrícolas e às medidas conexas 1993/94 (COM(94)0010
— C3-0064/94 a C3-0067/94), uma proposta de regula
mento do Conselho que modifica o Regulamento
n° 3950/92 que institui uma imposição suplementar no
sector do leite e dos produtos lácteos (COM(94)0064 —
C3-0184/94) e a proposta alterada (COM(94)0150) e
uma proposta de regulamento do Conselho que fixa um
subsídio relativo à redução das quantidades de referência
individuais no sector do leite e um subsídio pelo abando
no definitivo da produção leiteira (COM(94)0064 —

PRESIDÊNCIA DA SRa FONTAINE,
Vice-Presidente

Intervenções dos Deputados Guillaume, Dessylas,
Happart, Sonneveld, Apolinário, Saridakis, Garcia Arias,
Garcia Amigo, Lulling, Ferruccio Pisoni, Lord Ingle
wood, McCartin, Malone, Graefe zu Baringdorf, que
apresenta igualmente o seu relatório (A3-01 63/94), do Sr.

Steichen, Membro da Comissão, Lane, em primeiro lugar
para apresentar uma queixa pelo facto de os serviços de
segurança não lhe terem permitido entrar no Palácio para
participar no debate sobre os preços agrícolas, e em
seguida para dirigir perguntas à Comissão, Debatisse,
relator, que dirige igualmente perguntas à Comissão, do
Sr. Steichen que responde às perguntas, Dessylas que
dirige uma pergunta à Comissão, à qual o Sr. Steichen
responde.

A Senhora Presidente dá por encerrada a discussão
conjunta.
Votação:
— Parte I, ponto 28 (A3-0168/94 e 0163/94)
Parte I, ponto 4, da acta de 21.04.1994 (A3-0197/94 e
0252/94).

9. Votos de boas-vindas
A Senhora Presidente dá as boas-vindas , em nome do

Parlamento Europeu, a:
— uma delegação do Parlamento da República da
Bielorrússia, chefiada pelo Presidente do Soviete Supre
mo, Mecheslav Grib, e pelo Vice-Primeiro-Ministro,
Serguei Ling ;
— uma delegação do Knesset, chefiada por Ephrahim
Sneh ;

que tomaram assento na tribuna oficial .

C3-0183/94) (A3-0252/94).

O Deputado Debatisse apresenta os seus relatórios A3

10. Ordem do dia

0197 e 0252/94 .

O Deputado Marck apresenta o seu relatório (A3-0168/

Sob proposta da Senhora Presidente, proposta esta com
que se pretende permitir que o Comissário Ruberti possa
assistir aos debates, o relatório Fontaine sobre o progra
ma «Juventude para a Europa», que se destina a promo
ver o intercâmbio de jovens e actividades no domínio da
juventude na Comunidade Europeia (A3-0235/94) é
antecipado na ordem do dia e inscrito para esta tarde às

94).

15HOO .

PRESIDÊNCIA DA SRa PERY,
Vice- Présidente
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(A sessão é suspensa às 12H20.)

Quinta-feira (2 horas)

(Das 12H30 às 13H00, o Parlamento reúne-se em sessão

II. SITUAÇÃO POLÍTICA NO RUANDA E

solene por ocasião da visita de S.S . Vartholomeos I,
Patriarca Ecuménico de Constantinopla.)
(A sessão é reiniciada às 15HOO.)

PRESIDÊNCIA DO SR. BARZANTI,
Vice-Presidente

11 . Ordem do dia

BURUNDI
Ruanda

405/94
421 /94
440/94
456/94
464/94
470/94
478/94
486/94

do
do
do
do
do
do
do
do

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

PPE
LDR
RDE
ARC
V
PSE
DR
CG

Burundi

O Senhor Presidente comunica que, tendo em conta a
situação na Bósnia-Herzegovina e o facto de que o
Conselho só poderá estar presente na quarta-feira, os
presidentes dos grupos políticos propõem que se altere a
ordem do dia como segue :

409/94 do Grupo PPE
463/94 do Grupo V
469/94 do Grupo PSE

quarta-feira:

437/94
412/94
420/94
476/94

das 11H00 às 12H00:
— uma hora de debate no âmbito do debate sobre

questões actuais sobre a situação na Bósnia-Herze
govina
das 12H00 às 13H00

— comunicação do Conselho e da Comissão sobre a
reunião do Conselho em Ioannina.

III. UCRÂNIA E PAÍSES BALTICOS

do
do
do
do

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

PSE
PPE
LDR
DR

IV . DIREITOS HUMANOS

Bangladesh
406/94 do Grupo PPE
424/94 do Grupo LDR
482/94 do Grupo V

quinta-feira:

Bahrein

— o debate sobre questões actuais a ter lugar hoje será
consequentemente encurtado em uma hora ( 1H30 de
debate seguida de meia hora de votação)

430/94 do Grupo PSE
445/94 do Grupo LDR
457/94 do Grupo V

— por forma a recuperar a hora de votação perdida na
quarta-feira, as votações começarão às 17H30 em

Irão

vez das 18H30 .

O Parlamento manifesta a sua concordância quanto a esta
alteração da ordem do dia.

413/94
431 /94
432/94
458/94

do
do
do
do

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

PPE
PSE
PSE
V

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

PPE
PSE
ARC
V

Turquia

12. 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 .
Esta lista compreende 47 propostas de resolução assim

410/94
436/94
455/94
465/94

do
do
do
do

Crianças da rua no Brasil
446/94 do Grupo LDR
490/94 do Grupo V

distribuídas :
V.

CATASTROFES NATURAIS

Quarta-feira ( 1 hora)

Irlanda

I.

407/94 do Grupo PPE

SITUAÇÃO NA BÓSNIA-HERZEGOVINA

416/94
441 /94
454/94
467/94
479/94
485/94
487/94
489/94

do
do
do
do
do
do
do
do

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

DR
RDE
ARC
PPE
LDR
CG
V
PSE

Espanha
438/94
447/94
448/94
451 /94
474/94
480/94

do
do
do
do
do
do

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

PSE
CG
CG
ARC
PSE
LDR

NO
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15. Legislação em vigor e subsidiariedade (de

Alemanha

bate)

473/94 do Grupo PSE
Nos termos do n2 3 do artigo 472 do Regimento, o tempo
global de uso da palavra para este debate foi atribuído
como segue, salvo qualquer modificação da lista:
para um dos autores :
deputados (para cada um dos

1 minuto
30 minutos no total

dois debates):

Nos termos do segundo parágrafo do n2 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 esta tarde, antes das 20H00. A
votação destes recursos terá lugar, sem debate, no início
da sessão de amanhã .

O Deputado Medina Ortega apresenta o seu relatório,
elaborado em nome da Comissão dos Assuntos Jurídicos

e dos Direitos dos Cidadãos , sobre o relatório da Comis

são ao Conselho Europeu sobre a adaptação da legislação
em vigor ao princípio da subsidiariedade (COM(93)0545
— C3-05 29/93 ) (A3-0187/94).

Intervenções dos Deputados Cassanmagnago Cerretti,
relatora do parecer da Comissão dos Assuntos Institucio
nais, White, em nome do Grupo PSE, Garcia Amigo, em
nome do Grupo PPE, Porto, em nome do Grupo LDR,
Vandemeulebroucke, em nome do Grupo ARC, Dillen,
em nome do Grupo DR, Van der Waal (Não-inscritos),
Cooney, Lord Inglewood e do Sr. Vanni d'Archirafi,
Membro da Comissão .

O Senhor Presidente dá por encerrado o debate .

13. Juventude na Comunidade

***I (debate)

A Deputada Fontaine apresenta o seu relatório, elaborado
em nome da Comissão para a Cultura, a Juventude, a
Educação e os Meios de Comunicação Social, sobre a
proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conse
lho relativa à adopção da terceira fase do programa
«Juventude para a Europa», que se destina a promover o
intercâmbio de jovens e actividades no domínio da
juventude na Comunidade Europeia (COM(93)0523 —
C3-0527/93 — 94/0474(COD) (A3-0235/94).

Intervenções dos Deputados Theato, relatora do parecer
da Comissão dos Orçamentos, Mebrak-Zaïdi, em nome
do Grupo PSE, Banotti , em nome do Grupo PPE, Larive,
em nome do Grupo LDR, Frémion, em nome do Grupo
V, Nianias, em nome do Grupo RDE, Canavarro, em
nome do Grupo ARC, Barata Moura, em nome do Grupo
CG, Vecchi, Rawlings, Mendes Bota, Coelho e do Sr.
Ruberti , Membro da Comissão .

Votação: Parte I, ponto 29, da acta de 20.4.1994.

16. Aplicação do direito comunitário — 1993
(debate)
O Deputado Perreau de Pinninck Domenech apresenta o
seu relatório, elaborado em nome da Comissão dos
Assuntos Jurídicos e dos Direitos dos Cidadãos, sobre o
Décimo Relatório Anual da Comissão sobre o Controlo

da Aplicação do Direito Comunitário (COM(93)0320 —
C3-0258/93 ) (A3-0056/94).

Intervenções dos Deputados Ernst de la Graete, relatora
do parecer da Comissão das Petições, Oddy, em nome do
Grupo PSE, Anastassopoulos, em nome do Grupo PPE,
Bandrés Molet, em nome do Grupo V, Lord Inglewood e
do Sr. Vanni d'Archirafi , Membro da Comissão .

O Senhor Presidente dá por encerrado o debate.

O Senhor Presidente dá por encerrado o debate .

Votação : Parte I, ponto 30, da acta de 20.4.1994.

Votação: Parte I, ponto 22 .

14. Sistemas de garantia
res ***! (debate)

dos

PRESIDÊNCIA DO SR. ANASTASSOPOULOS,

investido

O Deputado Cooney apresenta o seu relatório, elaborado
em nome da Comissão dos Assuntos Jurídicos e dos

Direitos dos Cidadãos , sobre a proposta de directiva do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos sistemas
de garantia dos investidores (COM(93)0381 — C3

Vice-Presidente

PERÍODO DE VOTAÇÃO

17. RDIS ***I / **I (votação)
Relatório Delcroix — A3-0161 /94

0441 /93 — 94/047 1 (COD)) (A3-0209/94).

Intervenções do Deputado Bru Purón, em nome do Grupo
PSE, e do Sr. Vanni d'Archirafi , Membro da Comissão .

I.

PROPOSTA DE DECISÃO COM(93)0347 — C3
0418/93 — 94/0495 (COD)

Alterações aprovadas: 1 a 10 em bloco

PRESIDÊNCIA DO SR. VERDE I ALDEA,
Vice-Presidente

O Senhor Presidente dá por encerrado o debate.

Votação: Parte I, ponto 23 .

Intervençâo:

— do Deputado Metten, no inicio da votação, sobre a
ausência de interpretação em neerlandês .

O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada (Parte II, ponto 1 ).
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA :

19. Televisão ***I (votação)
Relatórios Caudron — A3-0086 e 0198/94

O Parlamento aprova a resoluçâo legislativa (Parte II,
ponto 1 ).
a)

A3-0086/94

II. PROPOSTA DE DECISÃO COM(93)0347 — C3
0327/93 — 94/0528(SYN):

PROPOSTA DE DIRECTIVA COM(93)0556 — C3
0471 /93 — 94/0476(COD):

Alterações aprovadas: 1 1 a 22 em bloco

Alterações aprovadas: 1 a 6 em bloco, 7 por VE, 8

O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada (Parte II, ponto 1 ).

Alteração caduca : 9
Intervenção da Deputada

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:

— Magnani Noya sobre o mau funcionamento do seu
dispositivo de votação.

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 1 ).

O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada (Parte II, ponto 3 a)).

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:

18. Comunicações por satelite

***I (votação)

Relatórios Hoppenstedt — A3 -0205 e 0201 /94

Declaração de voto:
— escrita: Deputada Rawlings

a)

A3-0205/94

PROPOSTA DE DIRECTIVA COM(93)OÓ52 — C3
0006/94 — 94/0482(COD):

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 3 a)).
b)

Alterações aprovadas: 1 a 13 em bloco

A3-0198/94

PROJECTO DE RESOLUÇÃO DO CONSELHO

Alteração retirada : 15

COM(93)0557 — C3-0528/93 :

Alteração anulada: 14

Alterações aprovadas: 1 a 10 (excepto a 5 ) em bloco, 5
por VE (Parte II, ponto 3 b)).

Intervenção do Deputado:
— Chabert, que assinala, após a votação em bloco das
alterações 1 a 13 , que pretendia opor-se a este procedi
mento (O Senhor Presidente responde que a votação já

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO
O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 3 b)).

está encerrada).

O Parlamento aprova a proposta da Comissào assim
alterada (Parte II, ponto 2 a)).

20. Equipamentos sob pressão

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA :

PROPOSTA DE DIRECTIVA COM(93)0319 — C3
0395/93 — 94/0462(COD):

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 2 a)).

***I (votação)

Relatório Christiansen — A3-0146/94

b) A3-020 1 /94

Intervenção do relator para propor a votação em bloco
das alterações da Comissão dos Assuntos Económicos e
Monetários e da Política Industrial e a votação em
separado das alterações apresentadas pelo Grupo RDE (O

PROJECTO DE DIRECTIVA SEC(93)1891 — C3

mente a este procedimento).

0515/93 :

Senhor Presidente manifesta a sua concordância relativa

Alterações aprovadas : 1 a 21 em bloco, 22, 23 , 24, 25

Alterações aprovadas: 1 a 4 em bloco, 5

Alterações rejeitadas: 26, 27, 28 , 29, 30, 31

O Parlamento aprova o projecto da Comissão assim
alterado (Parte II, ponto 2 b)).

O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada (Parte II, ponto 4).

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 2 b)).

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 4).
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21. Artefactos em metais preciosos ***I (vo
tação)
Relatório Pierrôs — A3-0191 /94

Relatório Fontaine — A3-0235/94

PROPOSTA DE DIRECTIVA COM(93)0322 — C3
0396/93 — 94/0472(COD):

Intervenções do relator, que propõe a votação em bloco
das alterações 1 a 6, 8 a 27, 29 a 35 e 37 a 45 , dos
Deputados Read, para solicitar a votação em separado da
alteração 40, e Linkohr, que requer a votação em separa
do das alterações 35 a 40.

Alterações aprovadas: 1 a 6 em bloco, 7 por VN, 8 a 27
em bloco, 28 por VN, 29 a 34 em bloco, 35 , 36 por VN,
37 , 38 , 39, 40, 41 a 45 em bloco

contra :

abstenções :

a favor:
contra :

abstenções :

204
156
43
5

Alt. 36 (PPE):
votantes :

a favor:
contra :

abstenções :

Intervenção do Deputado Cot, em nome do Grupo PSE,
para solicitar a votação em separado das alterações 13 ,
16, 35 e 21 .

Alterações aprovadas: 1 a 3 em bloco, 33 , 5 a 19 (excepto
as 12, 13 , 15 e 16) em bloco, 12, 13 por VE, 15 , 16 por

VE, 35 (Ú parte), 20, 34 e 22 a 32 em bloco

Votações em separado e/ou por partes:
209
162
46
1

Alt. 28 (PPE):
votantes :

93 — COD0474 :

Alterações caducas: 4 e 21

Alt. 7 (PPE):
a favor:

PROPOSTA DE DECISÃO COM(93)0523 — C3-0527/

Alteração rejeitada : 35 (2í parte)

Resultados das votações nominais:

votantes :

***I (vota

22. Juventude na Comunidade
ção)

Alt. 35 (PSE):

lâ parte: primeiro parágrafo
22 parte : segundo parágrafo
O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada (Parte II, ponto 6).

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:
Declarações de voto:

212
135
77
0

— escritas: Cunha Oliveira e Fayot.
Por VN (PPE), o Parlamento aprova a resolução legisla
tiva :

O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada (Parte II, ponto 5 ).

votantes :
a favor:
contra:

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:

abstenções :

220
215
3

2

(Parte II, ponto 6).

Declarações de voto:
— orais: da Deputada Grund, para esclarecer que
prossegue com a intervenção que fez durante o debate.
Intervenções dos Deputados Metten, que contesta a
validade desta intervenção, Grund, para explicar por que
motivos se reduziu para metade o tempo de uso da
palavra atribuído aos deputados Não-inscritos, e Tomlin
son .

Intervenções, para declarações de voto, dos Deputados
Moretti e von Wogau.
Intervençâo do relator.
— escritas: dos Deputados Rawlings, Banotti e Craw
ley.
Por VN (PPE), o Parlamento aprova a resolução legisla
tiva:

votantes :
a favor:
contra:

abstenções :
(Parte II, ponto 5).

200
159
26

15

23. Sistemas de garantia de investidores
(votação)

***1

Relatório Cooney — A3-0209/94
PROPOSTA DE DIRECTIVA COM(93)0381 — C3
0441 /93 — 94/047 l(COD):

Alterações aprovadas: 1 a 7 em bloco

O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada (Parte II, ponto 7).
PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:
Declaração de voto:
— escrita : Deputado Bru Purón

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 7).
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24. Orientações gerais da politica economica
(votação)

25. Pedido de levantamento da imunidade par
lamentar da Deputada Roth (votação)

Propostas de resolução B3-0381 , 0382, 0383 , 0384,

Relatório Gil-Robles Gil-Delgado — A3-0167/94

0385 e 0386/94

PROPOSTA DE DECISÃO

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO B3-0381 /94:

O Parlamento aprova a decisão (Parte II, ponto 9).

O Parlamento rejeita a proposta de resolução.

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO B3-0382/94:

26. Fiscalidade das empresas

* (votação)

Relatórios Cox — A3-0078 e 0207/94

O Grupo PPE solicitou a votação nominal do n2 1 .
Conjunto do texto sem o n£ 1 : rejeitado
A proposta de resolução é assim rejeitada.

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO B3-0383/94:
O Parlamento rejeita a proposta de resolução .

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO B3-0384/94:

a)

A3 -0078/94

I.

PROPOSTA DE DIRECTIVA COM(93)0293 —
C3-0287/93 :

O Parlamento aprova a proposta da Comissão (Parte II,
ponto 10 a)).

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:
O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 10 a)).

O Grupo PPE solicitou a votação em separado do n2 1 .
Conjunto do texto sem o n2 1 : rejeitado por VE

II. PROPOSTA DE DIRECTIVA COM(93)0293 —
C3-0288/93 :

A proposta de resolução é assim rejeitada.

Alteração aprovada : 1

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO B3-0385/94:

O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada (Parte II, ponto 10 a)).

Por VE, o Parlamento rejeita a proposta de resolução.

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO B3-0386/94:
Intervenção do Deputado Metten, em nome do Grupo
PSE, para propor, para que o Parlamento possa adoptar
um texto sobre o assunto, a votação em separado do n£ 4 e
a votação por partes do n2 13 , a fim de permitir que o seu
Grupo se associe à proposta de resolução.
Cons. e n2s 1 a 3 : aprovados

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:
O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 10 a)).
b) A3-0207/94

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO
Alterações rejeitadas: 1 por VE, 2 por VE, 3 por VE, 6 e 5
Alteração anulada : 4

N2 4 : aprovado por VE
N2 5 : aprovado

N2s 6 a 12 : aprovados
N2 13 : votação por partes

U parte: até «PME»: aprovada
2â parte: restante texto: aprovada por VE

As diferentes partes do texto foram sendo aprovadas
sucessivamente (os n2s 3 e 16 por VN, o n2 8 por VE e o
n£ 26 por votação em separado).
Intervençâo:
— do Deputado Donnelly para solicitar a votação em
separado do n2 26.

N2s 14 e 15 : aprovados

Resultados das votações nominais:

Intervenção do Deputado Metten, em nome do Grupo

N2 3 (PPE):

PSE .

Por VE, o Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto
8).

votantes :
a favor:
contra:

abstenções :

205
197
5

3
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N2 16 (PPE):
votantes :
a favor:
contra:

abstenções :

II . PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(93)0441
206
199
1

6

Por VE, o Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto
10 b)).

27. Aditivos na alimentação para animais *
(votação)
Relatórios Rothe — A3-0102/94, Apolinário —
A3-0169/94, Vázquez Fouz — A3-0141 /94, Vasco
Garcia — A3-0184/94 e Collins — A3-0126/94

a)

A3-0102/94

O Senhor Presidente, invocando o artigo 192 do Regi
mento, decide submeter à votação, antes de mais, a
segunda proposta da Comissão a que o relatório se refere.

— C3-0353/93 :

O Parlamento aprova a proposta da Comissão (Parte II,
ponto 1 1 b)).

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:
O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 1 1 b)).
c)

A3-0141 /94

PROPOSTA DE DIRECTIVA COM(93)0510 — C3
0468/93 :

Alterações aprovadas : 1 a 3 em bloco
O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada (Parte II, ponto 1 1 c)).

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:
O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 11 c)).

II. PROPOSTA DE DIRECTIVA COM(93)0251 —
C3-0280/93 :

d) A3-0184/94

Alterações aprovadas: 1 e 2 em bloco, 6, 4 e 5 em bloco

PROPOSTA DE DIRECTIVA COM(93)0698 — C3

Alteração caduca : 3

Alterações aprovadas : 6, 1 e 2 em bloco, 7, 8, 3 , 4 e 5

O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada (Parte II, ponto 11 a)).

O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada (Parte II, ponto 1 1 d)).

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA :

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 1 1 a)).

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 1 1 d)).

I.

PROPOSTA DE DECISÃO COM(93)0250 — C3
0272/93 :

0038/94 :

e)

A3-0126/94

PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(93)0441 —
C3-0351 /93 :

O Parlamento rejeita a proposta da Comissão.
PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA :

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 1 1 a)).
b) A3 -0 1 69/94
I.

PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(93)0441
— C3-0352/93 :

Alterações aprovadas: 1 a 8 em bloco

Alterações aprovadas: 6 por VE, 1 a 4 em bloco
Alterações rejeitadas: 5 por VE, 7 por VN
Resultados das votações nominais:
Alt . 7 (ARC )
votantes :
a favor:
contra :

abstenções :

206
100
104

2

O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada (Parte II, ponto 1 1 e)).

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:

O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada (Parte II, ponto 1 1 b)).

Declaração de voto:

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:

— escrita: do Deputado Vandemeulebroucke, em
nome do Grupo ARC

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 11 b)).

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 1 1 e)).
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28. Produtos agrícolas
Relatórios

* (votaçâo)

Marck — A3-0168/94 e

Graefe

zu

Baringdorf — A3-0163/94
a)

A3-0168/94

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 12 a)).
b)

A3-0163/94

PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(93)0568 —
C3-0520/93 :

Alterações aprovadas : 1 e 2 em bloco, 3 por VE, 4 a 10
em bloco

29. Admissão de valores mobiliários à cotação
oficial em bolsas de valores ***II (debate)
O Deputado Janssen van Raay apresenta a sua recomen
dação para segunda leitura, elaborada em nome da
Comissão dos Assuntos Jurídicos e dos Direitos dos

Cidadãos, referente à posição comum adoptada pelo
Conselho com vista à adopção de uma directiva do
Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva
80/390/CEE relativa à coordenação das condições de
conteúdo, 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
(C3-0098/94 — 94/045 1 (COD)) (A3-0176/94).

Intervenções das Deputadas Lulling, em nome do Grupo
PPE , do Sr. Vanni d'Archirafi , Membro da Comissão, e

Alteração caduca : 1 1

Lulling .

O Parlamento aprova a proposta da Comissào assim
alterada (Parte II, ponto 12 b)).

O Senhor Presidente dá por encerrado o debate .
Votação : Parte I, ponto 22, da acta de 20.4.1994.

Intervenções :
— do relator, que solicita, nos termos do artigo 1 292 do
Regimento, ou o novo envio do seu relatório em comis
são a fim de permitir que se encontre uma solução que
permita a adopção da alteração 1 1 , resultante de um
compromisso com a Comissão, a qual foi proclamada
caduca por força da aprovação da ait. 3 , posta à votação,
em seu entender por engano, antes da alteração 1 1 , ou o
adiamento da votação do projecto de resolução legislati
va para o próximo período de votação;

— do Deputado Gõrlach, que solicita que se proceda à
votação da alteração 1 1 .
O Senhor Presidente consulta a Assembleia quanto ao
pedido de reenvio em comissão.
Por VE, o Parlamento rejeita este pedido.

30. Escolas Europeias

* (debate)

O Deputado Oostlander apresenta o seu relatório, elabo
rado em nome da Comissão para a Cultura, a Juventude, a
Educação e os Meios de Comunicação Social, sobre a
proposta de decisão do Conselho respeitante à conclusão,
pela Comunidade Económica Europeia e pela Comunida
de Europeia da Energia Atómica, da convenção relativa
ao Estatuto das Escolas Europeias (COM(93)OOól —
C3-0 142/93 ) (A3-0160/94).

Intervenções dos Deputados Kellett-Bowman , relator do
parecer da Comissão do Controlo Orçamental, Theato,
relator do parecer da Comissão dos Orçamentos, Elliott,
em nome do Grupo PSE, e von Alemann .

Intervenções :
— do relator, que, tendo em conta o resultado desta
votação, solicita o adiamento da votação do projecto de
resolução legislativa para o próximo período de votação,
a fim de permitir a consulta entre os grupos políticos (O
Senhor Presidente assinala que o Regimento não prevê
este procedimento);

— do Deputado Lataillade, que apoia a posição do
Senhor Presidente ;

PRESIDÊNCIA DA SR2 MAGNANI NOYA,
Vice-Presidente

Intervenções dos Deputados Oostlander, relator, von
Alemann, Frémion, em nome do Grupo V , Grund (Não
-Inscritos), Raftopoulos, Fayot, do Sr. Ruberti, Membro
da Comissão, Oostlander e Elliott, que dirigem perguntas
à Comissão, às quais o Sr. Ruberti responde .

— do relator, que solicita que se repita a votação das
alterações 3 e 1 1 (O Senhor Presidente assinala que não
pode dar seguimento a este pedido, uma vez que a
votação está encerrada).

A Senhora Presidente dá por encerrado o debate .

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:

31. Radiações ionizantes

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 12 b)).

FIM DO PERÍODO DE VOTAÇÃO

Votação : Parte I, ponto 31 , da acta de 20.4.1994 .

* (debate)

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

Pública e da Defesa do Consumidor, sobre a proposta
alterada de directiva do Conselho que fixa as normas
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básicas de segurança relativas à protecção da saúde dos
trabalhadores e da população contra os perigos resultan
tes das radiações ionizantes (CC)M(93)0349 — C3
0282/93 ) (A3-0147/94).

Intervenções dos Deputados Hughes, relator do parecer
da Comissão dos Assuntos Sociais , do Emprego e do
Ambiente de Trabalho, Delcroix, em nome do Grupo
PSE, Valverde Lopez, Raffin, em nome do Grupo V,
Geraghty (Não-inscritos), do Sr. Paleokrassas, Membro
da Comissão, Lannoye, relator, que dirige uma pergunta
à Comissão e intervém igualmente sobre as intervenções
dos Deputados Hughes e Delcroix, e do Sr. Paleokrassas
que responde à pergunta.

— relatório Oostlander sobre as depurações étnicas
(A3-0203/94).

— relatório Bertens sobre o direito de intervenção
humanitária (A3-0227/94).

— relatório Langer sobre a criação de um Tribunal
Criminal Internacional (A3-0225/94).

O Deputado Oostlander apresenta o seu relatório A3
0203/94 .

O Deputado Langer apresenta o seu relatório A3-0225/
94 .

Votação: Parte I, ponto 32, da acta de 20.4.1994.

Intervenções dos Deputados Newens, em nome do Grupo
PSE, Penders, em nome do Grupo PPE, Langer, em nome
do Grupo V, Nianias, em nome do Grupo RDE, Simeoni,
em nome do Grupo ARC, Bertens, que apresenta o seu
relatório A3-0227/94, Pesmazoglou e do Sr. Flynn,

32. Riscos devidos aos agentes físicos e quími

Membro da Comissão .

A Senhora Presidente dá por encerrado o debate.

cos

**II (debate)

Segue-se na ordem do dia a discussão conjunta de dois
relatórios , elaborados em nome da Comissão dos Assun

O Senhor Presidente dá por encerrada a discussão con
junta.

tos Sociais, do Emprego e do Ambiente de Trabalho.

Votação: Parte I, pontos 33 da acta de 20.4.1994 e 20 da

O Deputado Hughes apresenta o seu relatório sobre a
proposta de directiva do Conselho relativa às prescrições
mínimas de segurança e saúde em matéria de exposição
dos trabalhadores aos riscos devidos aos agentes físicos
(COM(92)0560 — C3-0158/93 — 94/0449(SYN)) (A3

34. Passagem das fronteiras externas
bate)

0192/94).

acta de 21.4.1994 .

* (de

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

(A sessão, suspensa às 20 horas, é reiniciada às

relatórios , elaborados em nome da Comissão das Liber
dades Públicas e dos Assuntos Internos .

21HOO.)

PRESIDÊNCIA DO SR . CRAVINHO,
Vice-Presidente

O Deputado McMahon, em substituição do relator, apre
senta o relatório elaborado pelo Deputado McCubbin
sobre a proposta de directiva do Conselho relativa à
protecção da saúde e da segurança dos trabalhadores
contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos
no local de trabalho (COM(93)0155 — C3-0224/93 —
94/0459(SYN) (A3-0185/94).

Intervenções dos Deputados Pronk, em nome do Grupo
PPE, Sandbæk, em nome do Grupo ARC, Banotti, do Sr.
Flynn, Membro da Comissão, Hughes, que dirige uma
pergunta à Comissão, à qual o Sr. Flynn responde .
O Senhor Presidente dá por encerrada a discussão con
junta.

O Deputado Froment-Meurice apresenta o seu relatório
sobre a proposta de regulamento do Conselho que deter
mina quais os países terceiros cujos nacionais devem ser
detentores de um visto para transporem as fronteiras

externas dos Estados-membros (CÓM(93)0684 — C3
0012/94) (A3-0193/94).

O Deputado Christopher J.P. Beazley apresenta o seu
relatório sobre a comunicação da Comissão que contém
uma proposta de decisão, baseada no artigo K.3 do
Tratado da União Europeia, que estabelece a Convenção
relativa à passagem das fronteiras externas dos Estados
-membros (COM(93)Oó84 — C3-0011 /94) (A3-0190/
94).

Intervenções dos Deputados Mebrak-Zaïdi, em nome do
Grupo PSE, Jarzembowski , em nome do Grupo PPE,
Crawley, dos Srs . Vanni d'Archirafï e Flynn, Membros
da Comissão, Jarzembowski, que dirige uma pergunta à
Comissão, Froment-Meurice, relator, dos Srs . Flynn e
Vanni d'Archirafï .

Votação: Parte I, pontos 18 e 25 , da acta de 20.4.1994.

O Senhor Presidente dá por encerrada a discussão con
junta.

33. Depurações étnicas — Direito de interven

Votação: Parte I, ponto 21 , da acta de 21.4.1994.

ção humanitária — Tribunal Criminal
Internacional (debate)
Segue-se na ordem do dia a discussão conjunta de três
relatórios , elaborados em nome da Comissão dos Assun

tos Externos e da Segurança:

35. Imigração e asilo (debate)
O Sr. Flynn, Membro da Comissão, faz uma comunica
ção sobre a política de imigração e asilo.
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Intervenções, para formularem perguntas, dos Deputados
Van Outrive, Jarzembowski , Piermont, Lehideux , Van

den Brink, do Sr. Flynn, que responde às perguntas ,
Jarzembowski e Van Outrive, que formulam perguntas
complementares, às quais o Sr. Flynn responde .

— perguntas orais sobre os Direitos do Homem
— relatório Ramirez Heredia sobre os ciganos
11 H00 — 12H00:

— debate sobre questões actuais (Bosnia-Herzegovina)
12H00:

36. Ordem do dia da próxima sessão
O Senhor Presidente comunica que a ordem do dia da
sessão de amanhã está fixada como segue :

— comunicações do Conselho e da Comissão sobre o
resultado da reunião do Conselho em Ioannina (se

guidas de 30 minutos de perguntas)
1 7H00:

9H00 — 13H00, 15H00 — 19H00 e 20H30 — 23H45

— período de votação

— debate sobre questões actuais (recursos)

20H30 — 23H30:

— relatório Froment-Meurice sobre a investidura da
Comissão

— relatório Napoletano sobre o projecto de orçamento
rectificativo n° 1

— período de perguntas
23H30 — 23H45:

— comunicação sobre o seguimento dado aos pareceres
do Parlamento

— discussão conjunta de quatro relatórios sobre ques
tões orçamentais

(A sessão é suspensa às 23H1 5.)

Enrico VINCI,

Egon A. KLEPSCH,

Secretário-Geral

Présidente
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PARTE

II

Textos aprovados pelo Parlamento Europeu

1 . RDIS

***I

A3-0161/94

L

Proposta de decisão do Conselho relativa a uma serie de linhas de orientação para o
desenvolvimento da RDIS como rede transeuropeia (COM(93)0347 + COM(93)570 — C3 —
0418/93 — 94/0495 (COD))

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO (*)

DO PARLAMENTO

(Alteração 1 )
Terceiro considerando

Considerando que uma RDIS transeuropeia constituirá
um elemento básico das redes de telecomunicações
transeuropeias ;

Considerando que uma rede RDIS , evolução natural da
rede telefónica, constituirá um dos elementos principais
das redes de telecomunicações transeuropeias ;

(Alteração 2)
Após o terceiro considerando (novo considerando)

Considerando, além disso, que as «grandes vias da
informação», redes de grande rendimento da próxima
década, serão objecto de acções comunitárias para a
coordenação e harmonização do seu desenvolvimento a
nível comunitário e europeu;

(Alteraçâo 3 )
Quarto considerando

Considerando que, para a realização do mercado inter
no, é importante facilitar a circulação das mercadorias,
serviços, pessoas e capitais entre os países comunitários
e não comunitários e, mais especificamente, os países
membros da Associação Europeia do Comércio Livre;
que tal levará à intensificação das relações comerciais
entre os agentes económicos dos países em causa ; que,
para isso, é, por sua vez, necessária uma cooperação
com os referidos países, a fim de promover a conectivi
dade e a interoperabilidade da RDIS à escala europeia;

(*)
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Considerando que e necessaria uma acção comunitaria
adequada para estabelecer a devida coordenação entre os
Estados-membros e os responsáveis pela instalação da
infra-estrutura básica, para garantir uma introdução
harmonizada dos serviços RDIS ; que é essencial promo
ver a interconexão das redes nacionais e a interoperabi
lidade da RDIS, assim como uma disponibilidade signifi
cativa de serviços básicos compatíveis;

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

9 . 5 . 94

N» C 128/43

Terça-feira, 19 de Abril de 1994

TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

(Alteração 4)
Quinto considerando

Considerando que é necessária uma acção comunitária
adequada para estabelecer a devida coordenação entre
os Estados-membros e os responsáveis pela instalação
da infra-estrutura básica, para garantir uma introdução
harmonizada dos serviços RDIS; que a não adopção de
uma decisão do Conselho relativa ao desenvolvimento da

RDIS como rede transeuropeia poderá conduzir à falta
de interconexão e interoperabilidade das redes nacio
nais e a uma disponibilidade limitada de serviços básicos
compatíveis;

Considerando que, para a realização do mercado interno,
é importante facilitar a circulação de mercadorias, servi
ços, pessoas e capitais entre os países comunitários e não
comunitários e, mais especificamente, os países membros
da Associação Europeia do Comércio Livre; que tal
levará à intensificação das relações comerciais entre os
agentes económicos dos países em causa; que, para isso, é,
por sua vez, necessária uma cooperação com os referidos
países, a fim de promover a conectividade e a interopera
bilidade da RDIS à escala europeia ;

(Alteração 5 )
Artigo 2"

São os seguintes os objectivos de desenvolvimento da
RDIS como rede transeuropeia:

São os seguintes os objectivos do desenvolvimento da
RDIS como rede transeuropeia, partindo-se do princípio
de que existe uma infra-estrutura RDIS em todos os
Estados-membros :

— disponibilidade das opções da RDIS, incluindo um
conjunto básico de serviços totalmente conformes
com as normas europeias harmonizadas , a seguir
designado EURO-RDIS ,

— desenvolvimento de um conjunto de serviços basea
dos na RDIS e conformes com as normas europeias
harmonizadas, a seguir designado EURO-RDIS ,
partindo-se do princípio de que é necessário ter em
conta a posterior criação de um rede europeia de
comunicações integradas de banda larga,

— cobertura geográfica total das opções EURO-ROIS

— cobertura geográfica total das opções EURO-RDIS
em todos os Estados-membros e nos países membros
da Associação Europeia de Comércio Livre .

em todos os Estados-membros .

(Alteração 6)
Artigo 4'i

As grandes linhas de acção que visam a consecução dos
objectivos referidos no artigo 22 são as seguintes :

As grandes linhas de acção que visam a consecução dos
objectivos referidos no artigo 22 são as seguintes :

— eliminação dos estrangulamentos na progressiva
implantação da EURO-RDIS ,
— garantia da interoperabilidade de extremo a extremo
dos serviços telemáticos ,

— garantia da interoperabilidade de extremo a extremo
dos serviços telemáticos ;

— migração das aplicações dos sectores público e
privado para a EURO-RDIS ,

— migração das aplicações dos sectores público e
privado para a EURO-RDIS ;

— promoção da disponibilidade dos terminais EURO

— promoção da disponibilidade dos terminais EURO
RDIS e de programas de aplicação;

RDIS .

— eliminação dos estrangulamentos na progressiva
implantação da EURO-RDIS .
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ALTERAÇÕES

TEXTO

DA COMISSÃO

DO PARLAMENTO

(Alteração 7)
Artigo 6'i, n'- 2

2. Os Estados-membros encorajarão os operadores de
redes públicas a introduzirem a infra-estrutura necessária
para o desenvolvimento da RDIS como rede transeuropeia.

2. Os Estados-membros encorajarão os operadores de
redes públicas a introduzirem a infra-estrutura necessária
para o desenvolvimento da RDIS como rede transeuro
peia em conformidade com as normas comunitárias e as
necessidades do mercado.

(Alteração 8)
Artigo 7

A Comissão fica por este meio autorizada a iniciar
negociações com países não comunitários com vista à

A Comissão fica por este meio autorizada a iniciar
negociações com países não comunitários com vista à

conclusão de um acordo com a Comunidade , nos termos

conclusão de um acordo com a Comunidade, nos termos

do qual poderão participar nos projectos de interesse

do qual poderão participar nos projectos de interesse

comum referidos no anexo /, e a melhorar a interconec

comum referidos no anexo, e a melhorar a interconexão

tividade e a interoperabilidade da implementação da
RDIS entre esses países e os Estados-membros da Comu

das redes nacionais e a interoperabilidade da implemen
tação da RDIS entre esses países e os Estados-membros

nidade .

da Comunidade .

(Alteração 9)
Anexo, segundo parágrafo, primeiro travessão

- Desenvolvimento de uma plataforma telemática
comum, dando atenção especial aos seis serviços
enumerados.

Desenvolvimento de uma plataforma telemática
comum, dando atenção especial aos seguintes servi
ços (lista não limitativa):
— transferência de ficheiros simples,
— correio electrónico e serviços de correio,
— acesso generalizado às bases de dados (nomeada
mente, videotexto),
— visiofonia,
— telecópia grupo 4.

(Alteração 10)
Anexo, quarto parágrafo, após o segundo travessão (novos travessões)
— Desenvolvimento e generalização da RDIS para os
euro-balcões e euro-info-centros.

— Formação de pessoal para a difusão e a instalação de
terminais EURO-RDIS, nomeadamente junto das
pequenas e médias empresas.

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de decisão
do Conselho relativa a uma série de linhas de orientação para o desenvolvimento da RDIS como
rede transeuropeia (COM(93)0570 — C3-0418/93 — 94/<)495(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM(93)0347 —
COM(93)0570 — C3-0418/93 — 94/0495(COD) ('),
(')
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— Consultado pela Comissão, nos termos do n£ 2 do artigo 1 89°-B , e do primeiro parágrafo do
artigo 129°-D do Tratado CE (C3-0418/93),
— 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 e os pareceres da Comissão dos Orçamentos, da Comissão da Energia,
Investigação e Tecnologia, da Comissão da Política Regional, do Ordenamento Territorial e
das Relações com o Poder Regional e Local, assim como da Comissão dos Transportes e do
Turismo (A3-0161 /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 da CE;

3 . Convida o Conselho a incluir na posição comum que adoptará, nos termos do n2 2 do artigo
1 892-B do Tratado CE, as alterações aprovadas pelo Parlamento;
4. Solicita ao Conselho que o informe e dê início ao processo de concertação, caso pretenda
afastar-se do texto aprovado pelo Parlamento;
5 . Recorda à Comissão que, caso tencione alterar o texto modificado pelo Parlamento, está
obrigada a transmitir essas alterações ao Parlamento;

6.

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

II.

Proposta de decisão do Conselho que adopta uma acção comunitaria plurianual para o
desenvolvimento da RDIS como rede transeuropeia (RT-RDIS) (COM(93)0347 + CQM(93)0570
— C3-0327/93 — 94/0528/SYN)

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
ALTERAÇÔES

TEXTO

DA COMISSÂO (*)

DO PARLAMENTO

(Alteração 11 )
Sétimo considerando

Considerando que a RDIS e concebida como a rede geral
comutada de telecomunicações com origem na rede
telefónica;

(*)
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Considerando que a RDIS e uma evolução natural da
rede telefónica que constitui uma fase significativa no
desenvolvimento técnico de que resultará a transforma
ção da rede telefónica numa rede de comunicações
integradas em banda larga; que a normalização da
respectiva infra-estrutura deverá atender tanto quanto
possível ao desenvolvimento técnico previsível ;
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ALTERAÇÕES

TEXTO

DA COMISSÃO

DO PARLAMENTO

(Alteração 12)
Oitavo considerando

Considerando que a disponibilidade de uma infra-estru
tura moderna geral constitui um importante factor para
que os agentes económicos possam beneficiar integral
mente do mercado sem fronteiras internas ;

Considerando que a disponibilidade de uma rede de
telecomunicações moderna constitui um importante fac
tor para que os agentes económicos possam beneficiar
integralmente do mercado sem fronteiras internas ;

(Alteraçâo 13)
Após o oitavo considerando (novo considerando)

Considerando que a RDIS é uma rede já operacional e
eficaz, cujas potencialidades devem ser plenamente apro
veitadas, nomeadamente em benefício do grande público
e das pequenas e médias empresas;

(Alteração 14)
Nono considerando

Considerando que as actuais implementações da RDIS
possuem um grau insuficiente de harmonização, que
dificulta,
por exemplo, a livre circulação de equipamen-

Considerando que e necessário harmonizar adequada
mente as implementações da RDIS, a fim de promover a
livre circulação de equipamentos terminais da RDIS ;

tos terminais da RDIS ;

(Alteraçâo 15 )
Décimo segundo considerando

Considerando que é igualmente adequada a cooperação
com países não comunitários para promover projectos de
interesse comum e garantir a interconectividade e a
interoperabilidade das aplicações da RDIS ;

Considerando que é igualmente adequada a cooperação
com países não comunitários e, nomeadamente, com os
da Associação Europeia de Comércio Livre, para promo
ver projectos de interesse comum e garantir a intercone
xão das redes de telecomunicações e a interoperabilidade
das aplicações da RDIS ;

(Alteração 16)
Artigo 2'-

O objectivo da acção e apoiar projectos de interesse

O objectivo da acção e apoiar projectos de interesse

comum relativos ao desenvolvimento da RDIS como

comum relativos ao desenvolvimento da RDIS como

rede transeuropeia, identificados na Decisão [...]; esse
apoio estará relacionado com a implementação de
opções RDIS em conformidade com as normas harmoni
zadas nesta matéria produzidas pelo ETSI, tendo em vista
garantir a total interconectividade e interoperabilidade
das implementações da RDIS .

rede transeuropeia, identificados na Decisão [...]; esse
apoio diz respeito, por um lado, à coordenação necessária
para a implementação das infra-estruturas de telecomu
nicações (definição e viabilidade de projectos de interesse
comum) financiadas por outras vias, designadamente
pelos fundos comunitários e, por outro lado, à promoção
das opções RDIS básicas em conformidade com as
normas harmonizadas nesta matéria produzidas pelo
ETSI, tendo em vista garantir a interconexão das redes de
telecomunicações e a interoperabilidade das implementa
ções da RDIS .
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ALTERAÇÕES

TEXTO

DA COMISSÃO

DO PARLAMENTO

(Alteração 17)
Artigo 4", n" 2

2 . Essa coordenação aplicar-se-a, nomeadamente, as
seguintes áreas : redes e serviços transeuropeus, normali
zação, identificação das necessidades dos utilizadores,
questões jurídicas e de protecção de dados levantadas
pela introdução da RDIS .

2 . Essa coordenação aplicar-se-a, nomeadamente, as
seguintes áreas : redes e serviços transeuropeus, normali
zação, identificação das necessidades dos utilizadores ,
questões jurídicas e de protecção de dados levantadas
pela introdução da RDIS . Além disso, será tida em
consideração, no âmbito da coordenação, as actividades e
os respectivos resultados de I&D, dos programas especí
ficos comunitários de I&D no domínio das telecomunica

ções e das redes telemáticas, na perspectiva de uma
futura transição para uma rede de telecomunicações de
banda larga.

(Alteraçâo 18)
Artigo 5

A Comissão fica por este meio autorizada a negociar
acordos com países não comunitários com vista à sua
participação total ou parcial na acção.

A Comissão fica por este meio autorizada a negociar
acordos com países não comunitários, nomeadamente
com os da Associação Europeia de Comércio Livre, com
vista à sua participação total ou parcial na acção comuni
tária plurianual .

(Alteraçâo 19)
Artigo 6'-, n'~ 2, após o terceiro travessão (novo travessão)

— avanço das negociações com os países terceiros e,
nomeadamente, com os países da Associação Euro
peia de Comércio Livre.

(Alteraçâo 20)
Artigo 7
1 . A Comissão é assistida por um comité de carácter
consultivo composto por representantes dos Estados
-membros e presidido por um representante da Comissão.

2.
O representante da Comissão submete à aprecia
ção do comité um projecto das medidas a tomar. O
comité emite o seu parecer sobre esse projecto num
prazo que o presidente pode fixar em função da urgência
da questão em causa, se necessário procedendo a uma

1.

É criado um comité composto por representantes

dos Estados-membros (operadores de redes públicas,
industriais, prestadores de serviços e utentes) e presidido
por um representante da Comissão. Este comité decide
pela maioria prevista no n" 2 do artigo 148" do Tratado
para a adopção das decisões que o Conselho é chamado a
tomar sob proposta da Comissão. Durante a votação em
comité, os votos dos representantes dos Estados-membros
são afectados da ponderação definida no artigo supraci
tado. O Presidente não participa na votação.
2 . A Comissão submete ao Parlamento, representado
pela sua comissão competente, e ao Conselho, represen
tado pelo comité previsto no número anterior, um projec
to das medidas a adoptar em cumprimento da presente
decisão.

votação.

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

A Comissão pode fixar, em função da urgência da questão
em causa, um prazo para que o Parlamento e o Conselho
tomem uma posição, se o desejarem.
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ALTERAÇÕES

TEXTO

DA COMISSÃO

DO PARLAMENTO

A Comissão tomara na melhor conta o parecer emitido
pelo comité. O comité será por ela informado do modo
como tomou em consideração o seu parecer.

3.

O comité pode analisar qualquer questão relacio

nada com o desenvolvimento da RDIS como rede tran

seuropeia.

3 . A Comissão tomara em conta a posição adoptada
pela comissão parlamentar e pelo comité do Conselho. Se
necessário, poderá modificar o seu projecto de decisão. A
Comissão informa a comissão parlamentar e o comité do
Conselho sobre o modo como tomou em consideração as
suas posições.
A Comissão aprova em seguida as medidas de execução
que são de aplicação imediata.

(Alteração 2 1 )
Anexo, n- 1 , segundo parágrafo, primeiro e segundo travessões

— projectos de carácter infra-estrutural ,

— projectos de carácter infra-estrutural : definição exac
ta de projectos de interesse comum, e bonificação de
juros e de garantias de empréstimos concedidas aos
agentes do sector para a realização dos projectos; o
financiamento das infra-estruturas será assegurado
por outra via, designadamente através dos fundos

— projectos relativos a serviços e aplicações telemáticas de carácter transnacional ; projectos que promovem a utilização da RDIS e a disponibilidade de
terminais RDIS ,

— projectos relativos a serviços e aplicações telemáti
cas de carácter transnacional ; projectos que promo
vem a utilização da RDIS e a disponibilidade de
terminais RDIS e de programas de aplicação,

comunitários,

(Alteração 22)
Anexo, n- 3, segundo parágrafo, antes do primeiro travessão (novo travessão)
— apoio a campanhas de promoção a favor da EURO
-RDIS junto do grande público e dos profissionais
(nomeadamente, as pequenas e médias empresas),

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre as propostas da
Comissão ao Conselho relativas a uma proposta de decisão do Conselho que adopta uma acção
comunitária plurianual para o desenvolvimento da RDIS como rede transeuropeia (RT-RDIS)
(COM(93)0347 + COM(93)0570 — C3-0327/93 — 94/0528/SYN)

(Processo de cooperação: primeira leitura)
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (CC)M(93)0347 — COM(93)0570 —
94/0528/SYN) ('),

— Consultado pelo Conselho, nos termos do n2 3 do artigo 129^-D do Tratado CE (C3
0327/93 ),

— Tendo em conta o artigo 582 do seu Regimento,
0)
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— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e da

Política Industrial . e os pareceres da Comissão dos Orçamentos, da Comissão da Energia,
Investigação e Tecnologia, da Comissão da Política Regional , do Ordenamento Territorial e
das Relações com o Poder Regional e Local , assim como da Comissão dos Transportes e do
Turismo (A3-0161 /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

1892-A do Tratado CE ;

3 . Convida o Conselho a incluir na posição comum que adoptará, nos termos da alínea a) do
artigo 189--C do Tratado CE, as alterações aprovadas pelo Parlamento ;
4. Solicita 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 modificar substancialmente a proposta da

Comissão ;

6.

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

2. Comunicaçôes por satelite
a)

***I

A3-0205/94

Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a uma politica para o

reconhecimento mútuo de licenças e outras autorizações nacionais para a prestação de serviços
de redes de satélite e/ou serviços de comunicações por satélite (COM(93)0652 — C3-0006/94 —
94/0482 (COD))

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇOES

DA COMISSÂO (*)

DO PARLAMENTO

(Alteração 1 )
Título

Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Con
selho relativa a uma política para o reconhecimento
mútuo de licenças e outras autorizações nacionais para a
prestação de serviços de redes de satélite e/ou serviços de
comunicações por satélite

Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Con
selho relativa ao reconhecimento mútuo de licenças e
outras autorizações nacionais para a prestação de servi
ços de redes de satélite e/ou serviços de comunicações
por satélite

(Alteração 2)
Preâmbulo, primeira citação
Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia, nomeadamente o n2 2 do seu artigo 572 e os
artigos 66-, 1 002-A e 235-,
(*)

JO C 36 de 4.2.1994, p. 2
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TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

(Alteração 3 )
Considerando 27 bis (novo)

27 bis. Considerando que tais medidas não obstam a
qualquer acção que a Comissão ou qualquer Estado
-membro possa intentar nos termos do Tratado e, nomea
damente, dos seus artigos 1692 e 1702;

(Alteração 4)
Considerando 33.

33 . Considerando que em situações imprevistas as
entidades regulamentadoras nacionais devem ter o poder
de exigir, se necessário, que os detentores de autoriza
ções nacionais mutuamente reconhecidas cessem tempo
rariamente a exploração do seu serviço; que o detentor da
licença tem o direito de ser imediatamente informado
sobre as razões daquela exigência;

33 . Considerando que em situações imprevistas as
entidades regulamentadoras nacionais devem ter o poder
de exigir, se necessário, que os detentores de autoriza
ções nacionais mutuamente reconhecidas cessem tempo
rariamente a exploração do seu serviço; que o detentor da
licença tem o direito de ser imediatamente informado
sobre as razões daquela exigência, assistindo-lhe o direito
de recorrer às vias jurídicas previstas no direito adminis
trativo dos Estados-membros ;

(Alteração 5 )
Considerando 41 .

41 . Considerando que a aplicação das disposições
dessa directiva necessita de uma política comunitária em
relação à participação ou ao controlo das empresas que
beneficiam destas disposições ; que o Tratado não dá
outros poderes para a adopção de uma tal política senão
os previstos no artigo 235'-;

41 . Considerando que a aplicação das disposições
dessa directiva necessita de uma política comunitária em
relação à participação ou ao controlo das empresas que
beneficiam destas disposições ;

(Alteração 6)
Artigo 2'~, ponto 6

6.

«Serviços de redes de satélites», o estabelecimento e
exploração de redes de estações terrestres de comu
nicações via satélite ; estes serviços consistem, no
mínimo, no estabelecimento, por estações terrestres
de comunicações via satélite, de radiocomunicações
para o segmento espacial («ligações ascendentes») e
no estabelecimento de radiocomunicações entre o
segmento espacial e estações terrestres de comunica
ções via satélite («ligações descendentes»);

6.

«Serviços de redes de satelites», o estabelecimento e
exploração de redes de estações terrestres de comu
nicações via satélite, à excepção dos serviços de
radiodifusão pública por satélite e das aplicações da
radiodifusão que funcionam no âmbito dos serviços
fixos via satélite. Os serviços de redes de satélites
consistem, no mínimo, no estabelecimento, por esta
ções terrestres de comunicações via satélite, de
radiocomunicações para o segmento espacial («liga
ções ascendentes») e no estabelecimento de radioco
municações entre o segmento espacial e estações
terrestres de comunicações via satélite («ligações
descendentes»);

(Alteraçâo 7)

Artigo 2» ponto 9
9.

«Coordenação de frequências e locais», o processo
de aprovação destinado a satisfazer um conjunto de

9.

«Coordenação de frequencias e locais», a coordena
ção com outras redes de satélites, bem como com os
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ALTERAÇÕES

TEXTO

DA COMISSÃO

DO PARLAMENTO

locais de redes de estações terrestres de comunica
ções destinada a satisfazer um conjunto de requisitos
relativos a potenciais interferências no domínio das
frequências e que dizem respeito, «inter alia», a
radiointerferências, segurança aeronáutica, níveis de
radiação e segurança nacional ;

requisitos relativos a potenciais interferências no
domínio das frequências e que dizem respeito, «inter
alia», a radiointerferências, segurança aeronáutica,
níveis de radiação e segurança nacional ;

(Alteração 8)
Artigo 15'-, n'- 1

1 . Após terem sido notificadas do pedido de acordos
de coordenação de frequências e locais, as entidades
regulamentadoras nacionais devem iniciar sem demora
os necessários procedimentos de coordenação de fre
quências e locais, de acordo com a legislação nacional e
obrigações internacionais .

1 . Após terem sido notificadas do pedido de acordos
de coordenação de frequências e locais, as entidades
regulamentadoras nacionais devem iniciar sem demora
os necessários procedimentos de coordenação com
outras redes de comunicações via satélite e terrestres, de
acordo com a legislação nacional e obrigações interna
cionais .

(Alteração 10)
Capitulo VIII, titulo

Procedimento de controlo

Procedimento de regulamentação

(Alteração 9)
Artigo 24'i, alinea a)

a) De qualquer acção que a Comissão ou qualquer
Estado-membro possa intentar nos termos do Trata
do e, nomeadamente, dos seus artigos 169?. e 1701-,

a) Suprimido

(Alteração 1 1 )
Artigo 25

A Comissão sera assistida por um comité composto por
representantes das entidades regulamentadoras nacio
nais dos Estados-membros e presidido por um represen
tante da Comissão . O comité denominar-se-á Comité

A Comissão sera assistida por um comité composto por
representantes dos Estados-membros e presidido por um
representante da Comissão. O comité denominar-se-á
Comité Comunitário das Telecomunicações .

Comunitário das Telecomunicações .

(Alteração 12)
Artigo 26'-, n'- 1
1.
O representante da Comissão submeterá a aprecia
ção do Comité um projecto das medidas a tomar. O
comité emitirá o seu parecer sobre esse projecto num
prazo que o presidente podefixar emfunção da urgência
da questão, se necessário com recurso a votação.

1 . A Comissão submete a apreciação do Parlamento,
representado pela sua comissão competente, e do Conse
lho, representado pelo comité previsto no artigo 252, uma
proposta relativa às medidas a tomar.
Em função da urgência da questão em causa, a Comissão
poderá fixar um prazo durante o qual o Parlamento e o
Conselho podem, caso o desejem, emitir parecer.
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TEXTO

ALTERAÇOES

DA COMISSÂO

DO PARLAMENTO

O parecer deve ser 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. O comité será por
ela informado do modo como esse parecerfoi tomado em
consideração.

A Comissão tem em consideração o parecer da comissão
do Parlamento Europeu e do Comité do Conselho, poden
do, eventualmente, alterar a sua proposta. A Comissão
informa a comissão do Parlamento Europeu e o Comité
do Conselho sobre o modo como tomou em consideração
os seus pareceres.

(Alteração 13 )
Artigo 27-, n" 4
4.

A Comissão deve submeter ao Conselho um relato

rio anual sobre o progresso feito nas negociações bilate
rais ou multilaterais relativamente ao acesso das empre
sas comunitárias aos mercados de países terceiros no
domínio coberto por esta directiva, sobre qualquer even
tual resultado obtido por tais negociações, e sobre a
implementação na prática de todos os acordos que foram
concluídos .

O Conselho, deliberando por maioria qualificada sob
proposta da Comissão, poderá alterar as disposições
deste artigo.

4.

A Comissão deve submeter ao Conselho e a comis

são competente do Parlamento um relatório anual sobre o
progresso feito nas negociações bilaterais ou multilate
rais relativamente ao acesso das empresas comunitárias
aos mercados de países terceiros no domínio coberto por
esta directiva, sobre qualquer eventual resultado obtido
por tais negociações, e sobre a implementação na prática
de todos os acordos que foram concluídos.
O Conselho, deliberando por maioria qualificada sob
proposta da Comissão e após consulta do Parlamento,
poderá alterar as disposições deste artigo.

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de directiva
do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a uma política para o reconhecimento mútuo de
licenças e outras autorizações nacionais para a prestação de serviços de redes de satélite e/ou
serviços de comunicações por satélite (C()M(93)0652 — C3-0006/94 — 94/0482 (COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho
(CC)M(93)0652 — 94/0482(CC)D)) ('),

— Consultado pela Comissão, nos termos dos artigos 1 002-A e 1892-B , n2 2, do Tratado CE,
— 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 e o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos e dos Direitos dos
Cidadãos (A3-0205/94),

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 . Convida o Conselho a incluir na posição comum que adoptará, nos termos do n2 2 do artigo
1892-B do Tratado CE, as alterações aprovadas pelo Parlamento;
4. Solicita ao Conselho que o informe e dê início ao processo de concertação, caso pretenda
afastar-se do texto aprovado pelo Parlamento ;
O
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5 . Recorda à Comissão que, caso tencione alterar o texto modificado pelo Parlamento, está
obrigada a transmitir essas alterações ao Parlamento ;
6 . Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer ao Conselho e à Comissão e,
para informação, aos parlamentos dos Estados-membros .

b) A3-0201/94

Resolução sobre um projecto de directiva da Comissão que altera as Directivas 88/301/CEE e
90/388/CEE no que diz respeito às comunicações por satélite (SEC(93)1891 — C3-05 15/93)
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta o projecto da Comissão (SEC(93)1891 — C3-05 15/93 ),
— Tendo em conta o artigo 512 do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e da

Política Industrial, bem como o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos e dos Direitos
dos Cidadãos (A3-0201 /94),

1.

Insta a Comissão a incluir as seguintes alterações no seu projecto de directiva:
TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

(Alteração 1 )
Titulo

Projecto de directiva da Comissão que altera as Directi
vas 88/301 /CEE e 90/388/CEE no que diz respeito às
comunicações por satélite

Projecto de directiva da Comissão que altera as Directi
vas 88/301 /CEE (terminais de telecomunicações) e 90/
388/CEE (serviços de telecomunicações)

(Alteração 2)
Citaçâo

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o n2 3 do seu
artigo 902,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia e, nomeadamente, o n2 3 do seu artigo 902,

(Alteração 3 )
ARTIGO 1 " FRASE INTROD UTÔRIA

Para a tornar aplicavel ao equipamento para estações
terrestres de satélites , a Directiva 88/301 /CEE da Comis

são, de 16 de Maio de 1988 , é alterada do seguinte modo:

Para a tornar aplicavel ao equipamento para estações
terrestres de comunicações via satélite, a Directiva 88/
30 1 /CEE da Comissão (terminais de telecomunicações),
de 16 de Maio de 1988 , é alterada do seguinte modo:

(Alteração 4)

ARTIGO 22, FRASE INTROD UTÔRIA
Para a tornar aplicavel as comunicações via satelite, a
Directiva 90/388/CEE da Comissão, de 28 de Junho de

1990, é alterada do seguinte modo :

Para a tornar aplicavel às comunicações via satelite, a
Directiva 90/388/CEE (serviços de telecomunicações) da
Comissão, de 28 de Junho de 1990, é alterada do seguinte
modo :
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TEXTO

ALTERAÇOES

DA COMISSÂO

DO PARLAMENTO

(Alteração 5 )

ARTIGO 2'-, NÚMERO 1
Artigo 1-, segundo travessão (Directiva 90/388/CEE)

«direitos especiais ou exclusivos», os direitos conce
didos por um Estado-membro que reservam unica
mente a prestação de um serviço de telecomunica
ções a certas empresas ou que lhes conferem uma
vantagem especial que não a referida no artigo 92"
do Tratado CEE, através de qualquer instrumento
legislativo, regulamentar ou administrativo. Existe
um direito exclusivo quando o serviço é reservado
por um Estado-membro a uma única empresa, públi
ca ou privada, no âmbito de uma determinada área;
existe um direito especial quando um Estado-mem
bro, numa determinada área, designa, sem ser em
conformidade com critérios objectivos, proporcio
nais, transparentes e não discriminatórios, diversas
empresas concorrentes, ou limita o seu número sem
ser em função de tais critérios, ou concede a uma ou
mais de entre elas uma vantagem especial duradou
ra que não as referidas no artigo 92'- do Tratado

— «direitos especiais ou exclusivos», direitos concedi
dos por um Estado-membro que reservam a determi
nadas empresas uma actividade económica, através
de qualquer instrumento legislativo, regulamentar ou
administrativo. Existe um direito exclusivo quando, é
reservada por um Estado-membro, a uma única
empresa, pública ou privada, a prestação de serviços
num mercado objectivo e relevante em termos de
espaço; existe um direito especial quando um Estado
membro, à partida, e de acordo com os seus próprios
critérios, só autoriza um número restrito de empre
sas concorrentes para a actividade económica em
questão no mercado relevante.»

CEE,».

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e a Comissão e,
para informação, aos parlamentos dos Estados-membros .

3. Televisão
a)

***I

A3-0086/94

Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à utilização de normas
respeitantes à transmissão de sinais de televisão (CC)M(93)0556 — C3-0471/93 — 94/0476(COD))
Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
ALTERAÇÕES

TEXTO

DA COMISSÃO (*)

DO PARLAMENTO

(Alteração 1 )
Segundo considerando

Considerando que os objectivos da estratégia de introdu
ção da TVAD na Europa são parte integrante da política

Considerando que os objectivos da estratégia de introdu
ção da TVAD na Europa são parte integrante da política

comunitária do audiovisual e devem ter em conta outros

comunitária do sector audiovisual e devem ter em conta

objectivos desta política na perspectiva do desenvolvi
mento das capacidades da Europa no domínio do audio
visual, incluindo objectivos estruturais como o desenvol
vimento da produção em países ou regiões com uma
capacidade mais limitada no sector do audiovisual ;

outros objectivos desta política na perspectiva do desen
volvimento das capacidades da Europa no domínio do
audiovisual, incluindo objectivos estruturais como o
desenvolvimento da produção em países ou regiões com
uma capacidade mais limitada no sector do audiovisual,
para o que se reitera o papel da Directiva 89/552/CEE
«Televisão Sem Fronteiras» (M;

(*)

(')
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TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

(Alteração 2)
Nono considerando

Considerando que é necessário o estabelecimento de
normas digitais comuns para a transmissão de sinais de
televisão por cabo, por satélite ou por meios terrestres,
como factor de viabilização de uma efectiva concorrência
em mercado livre e que tal estabelecimento será realizado
da melhor forma através das actividades de um organis
mo europeu de normalização reconhecido;

Considerando que e indispensável o estabelecimento de
normas comuns para a transmissão digital de sinais de
televisão por cabo, por satélite ou por meios terrestres ,
como factor de viabilização de uma efectiva concorrência
em mercado livre, e que tal estabelecimento será realiza
do da melhor forma por mandato conferido a um orga
nismo europeu de normalização reconhecido com base
nos trabalhos dos signatários da declaração de intenções
para o desenvolvimento da transmissão dos serviços de
televisão digital (D.V.B.);

(Alteração 3 )
Décimo considerando

Considerando que é adequado revogar a Directiva 92/
38/CEE do Conselho e adoptar uma nova directiva à luz
desta evolução do mercado e da tecnologia ',

Considerando que é adequado revogar a Directiva 92/
38/CEE do Conselho e adoptar uma nova directiva;

(Alteração 4)
Décimo primeiro considerando

Considerando que as tecnologias dos serviços avançados
de televisão se estão a desenvolver rapidamente e que é
necessária uma abordagem comum da sua evolução ; que
-membros poderão conduzir a uma fragmentação indese
jável do mercado dos produtos e serviços , bem como a
uma duplicação de esforços ; que, por consequência, estas
acções podem ser mais bem realizadas a nível comunitá

Considerando que as tecnologias dos serviços avançados
de televisão se estão a desenvolver rapidamente e que é
necessária uma abordagem comum da sua evolução ; que
acções múltiplas e separadas por parte dos Estados
-membros poderão conduzir a uma fragmentação indese
jável do mercado dos produtos e serviços, bem como a
uma duplicação de esforços ; que, por consequência, é
necessário que estas acções sejam realizadas a nível

rio,

comunitário,

acções múltiplas e separadas por parte dos Éstados

(Alteração 5 )
Artigo H

Os Estados-membros tomarão todas as medidas adequa
das para promover e apoiar o desenvolvimento acelerado
de serviços de televisão no formato de ecrã largo 16:9 que
utilizam 625 ou 1 250 linhas .

Os Estados-membros adoptarão todas as medidas ade
quadas para promover e apoiar o desenvolvimento acele
rado de serviços avançados de televisão no formato de
ecrã largo 16:9 que utilizam 1 250 linhas .

(Alteraçâo 6)
Artigo 2 alinea ii)

il) Caso sejam no formato de ecrã largo, utilizar 625
linhas e, caso não sejam totalmente digitais, utilizar o

ii) Caso sejam no formato de ecrã largo, utilizar 625
linhas e, caso não sejam totalmente digitais, utilizar o

sistema de transmissão D2MAC ou um sistema de

sistema de transmissão D2MAC ou um sistema de

transmissão totalmente compatível com o sistema

transmissão totalmente compatível com o sistema
PAL ou o sistema SECAM, sendo aliás preferível
criar um sistema de transmissão que garanta a
compatibilidade com os sistemas PAL e SECAM ;

PAL ou o sistema SECAM ;
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ALTERAÇÕES

TEXTO

DA COMISSÃO

DO PARLAMENTO

(Alteração 7 )
Artigo 3'Os sistemas de televisão totalmente digitais devem utili
zar um sistema de transmissão que tenha sido normaliza
do por um organismo europeu de normalização, mas, em
tudo o mais, aqueles sistemas não são abrangidos pela
presente directiva .

Os sistemas de televisão totalmente digitais devem utili
zar normas comuns de transmissão reconhecidas por um
organismo europeu de normalização e definidas antes do
lançamento destes sistemas por mandato da União Euro
peia. As técnicas de acesso condicional para os sistemas
de televisão inteiramente digitais devem ser totalmente
compatíveis com as normas acima mencionadas e norma
lizadas nas mesmas condições.

(Alteração 8)
Artigo 62

Antes de 1 de Janeiro de 1996 e, posteriormente, de dois
em dois anos, a Comissão procederá a uma revisão da
presente directiva e apresentará um relatório ao Parla
mento Europeu, ao Conselho e ao Comité Económico e
Social sobre a evolução do mercado e da tecnologia, em
especial dos progressos da tecnologia digital. Se necessá
rio, a Comissão apresentará propostas ao Conselho para
adaptar a presente directiva a essa evolução.

Antes de 1 de Janeiro de 1996 e, posteriormente, de dois
em dois anos, a Comissão procederá a uma revisão da
presente directiva e apresentará um relatório ao Parla
mento Europeu, ao Conselho e ao Comité Económico e
Social sobre a evolução do mercado e da tecnologia, em
especial dos progressos da tecnologia digital. A Comis

são apresentará as propostas necessárias ao Conselho
para adaptar a presente directiva a essa evolução. Será
assim elaborado, aquando da primeira revisão, um novo
enquadramento regulamentar para os sistemas de televi
são totalmente digitais.

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de directiva
do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à utilização de normas respeitantes à transmissão
de sinais de televisão (COM(93)0556 — C3-0471/93 — COD 0476)

(Processo de co-decisão: primeira leitura)
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM(93)0556) —
COD 0476) ('),

— Consultado pela Comissão, nos termos do n2 2 do artigo 572, do artigo 662, do artigo 1002-A e
do n2 2 do artigo 1892-B do Tratado CE sobre a proposta da Comissão (C3 -0471 /93),
— 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 e os pareceres da Comissão da Energia, Investigação e Tecnologia e da
Comissão para a Cultura, a Juventude, a Educação e os Meios de Comunicação Social
(A3-0086/94),

1.

Aprova a proposta da Comissão, com ãs alterações que nela introduziu ;

2.

Insta a Comissão a modificar a sua proposta nesse sentido, nos termos do n2 2 do artigo

1892-A do Tratado CE ;

(')
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3 . Convida o Conselho a incluir na posição comum que adoptará nos termos do n^ 2 do artigo
1892-B do Tratado CE as alterações aprovadas pelo Parlamento ;
4. Solicita ao Conselho que o informe, caso pretenda afastar-se do parecer aprovado pelo
Parlamento, e que se dê início ao processo de concertação;
5.

Solicita nova consulta, caso a Comissão tencione modificar substancialmente a sua

proposta, tal como esta foi alterada pelo Parlamento;
6.

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

b) A3-0198/94

Resolução sobre a comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu: Radiodi
fusão vídeo digital — quadro para a política comunitária e sobre o projecto de resolução do
Conselho relativa a um Quadro para a Política Comunitária da Radiodifusão Vídeo Digital
O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a Directiva 89/552/CEE , dita «Televisão Sem Fronteiras »,

— Tendo em conta a Decisão 93/424/CEE sobre um plano de acção para a introdução de
serviços avançados de televisão na Europa,
— Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu :
Radiodifusão vídeo digital — quadro para a política comunitária e sobre o projecto de
resolução do Conselho relativa a um Quadro para a Política Comunitária da Radiodifusão
Vídeo Digital (COM(93)0557 — C3-0528/93),

— Tendo em conta o seu parecer de 19 de Abril de 1994 sobre a proposta de directiva do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa à utilização de normas respeitantes à transmis
são de sinais de televisão (')
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e da

Política Industrial e o parecer da Comissão da Energia, Investigação e Tecnologia
(A3-0198/94),

A. Considerando a evolução tecnológica registada em matéria de televisão digital , e lamentan
do a falta de sentido de antecipação manifestada pela Europa neste domínio;
B. Considerando que a televisão digital será parte integrante da futura instalação de redes de
informação mundiais ;
C. Considerando que a dimensão comunitária está mais do que nunca presente na televisão
digital ;
D. Considerando a necessidade de definir uma estratégia europeia baseada numa programação
a longo prazo das acções , estratégia esta que deverá ser periodicamente revista em função da
evolução tecnológica;

E. Considerando os projectos de radiodifusão video digital nos Estados Unidos da América e na
Europa e a posição tecnológica dos dois principais industriais europeus no mercado
americano ;

F.

Salientando uma vez mais a importância estratégica do sector audiovisual através das suas
múltiplas componentes e a importância, particularmente de nível industrial e cultural , da
introdução de novos serviços digitais, quer em matéria de produção de equipamento, quer de
programas ;

(')

Cf. acta dessa data (Parte II, ponto 1 a))
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G. Tomando nota com satisfação dos trabalhos realizados no âmbito do projecto europeu de
radiodifusão video digital (European DVB project) e da assinatura de uma declaração
comum de intenção, em 10 de Setembro de 1993 , pela maioria dos industriais e operadores
do sector audiovisual europeu ;

H. Recordando o seu pedido de 18 de Novembro de 1992 (') no sentido de ser instituído a nível
europeu um órgão responsável pela concessão e gestão das frequências hertzianas;
I.

Considerando que uma politica comunitária para o sector audiovisual deve associar o
conjunto dos países europeus, em particular os países membros da AECL e os países da
Europa Central e Oriental , de forma a assegurar um desenvolvimento normalizado dos
serviços no continente europeu ;

J.

Aguardando a próxima publicação pela Comissão do Livro Verde sobre o sector audiovisual,

1 . Felicita a Comissão pela publicação de uma comunicação ha muito esperada que efectua
uma análise aprofundada da situação actual da radiodifusão video digital e das perspectivas que
esta oferece, sem subestimar as incertezas tecnológicas ou os obstáculos ligados à sua aplicação;

2 . Aprecia que a Comissão coloque sem ambiguidade a questão da tomada de decisão a nível
comunitário nesta matéria, alertando para a procura de um consenso absoluto que encontraria
constantemente pela frente interesses hostis a qualquer compromisso que não lhes seja
imediatamente favorável ;

3 . Aprova plenamente as propostas da Comissão relativas a acções baseadas no longo prazo, a
um reforço da investigação e desenvolvimento (intensificação da I&D comunitária e coordena
ção dos projectos nacionais), à normalização dos diferentes elementos constitutivos da televisão
digital , à planificação das frequências e à mais ampla consulta dos operadores do sector
audiovisual e dos consumidores ;

4.
Incentiva a Comissão a formular o mais rapidamente possível propostas para a implemen
tação da política por ela preconizada e, em particular, as normas mínimas comuns, antes do
lançamento dos primeiros sistemas de televisão digital ; solicita-lhe ainda que o informe
semestralmente, bem como o Conselho, sobre a evolução técnica e comercial registada e sobre os
ajustamentos legislativos ou regulamentares necessários ;
5.
Solicita ao Conselho que se pronuncie claramente a favor de uma autentica politica de
radiodifusão video digital baseada, nomeadamente :

— numa estratégia a longo prazo, na perspectiva das futuras redes mundiais de comunicações
integradas em banda larga e elaboradas com base em cenários concebidos em conjunto com
os agentes económicos e as autoridades nacionais competentes,

— num quadro regulamentar flexível e evolutivo que assegure aos operadores e aos consumi
dores um clima suficientemente estável para permitir um desenvolvimento harmonioso da
televisão digital através de todas as suas potencialidades,
— condições óptimas de implantação garantidas por uma reapreciação da concessão das
frequências no interior da Comunidade e uma racionalização da capacidade europeia no
domínio dos satélites ,

6.

Convida, consequentemente, a Comissão a alterar o texto do seu projecto de resolução do

Conselho nos termos abaixo indicados :

C)

JO C 337 de 21.12.1992, p. 83
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TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

(Alteração 1 )
Após o quinto considerando (novo considerando)
Considerando que o bom funcionamento do Mercado

Único europeu e os interesses do consumidor exigem uma
harmonização o mais completa possível dos produtos e
dos serviços;

(Alteraçâo 2)
Após o oitavo considerando (novo considerando)

Considerando que a política comunitária de radiodifusão
video digital deve associar, em particular em matéria de
normalização, os países membros da AECL, bem como os
países da Europa Central e Oriental ;

(Alteração 3 )
Primeiro título — CONSIDERA — ponto 3

3 . que para essa evolução ordenada do mercado, e
condição prévia essencial a adopção de normas comuns
que, além de fornecerem, a breve prazo, a necessária
transparência comercial quer aos produtores quer aos
consumidores para a pronta introdução dos serviços de
televisão digital, fornecem também o potencial para a
posterior transição suave para níveis novos e mais
elevados de serviço, incluindo a Televisão de Alta Defi
nição, como resposta à procura do mercado ',

3 . que para essa evolução ordenada do mercado, e
condição prévia para a entrada em funcionamento dos
sistemas de televisão digital na Europa, a adopção de
normas comuns, definidas com base em propostas dos
operadores europeus do sector audiovisual, que permi
tam uma pronta introdução dos serviços de televisão
digital e forneçam aos industriais e aos consumidores as
garantias necessárias para assegurar a perenidade dos
sistemas em funcionamento ;

(Alteraçâo 4)
Segundo título — DECLARA
1.
que a melhor maneira de realizar o objectivo do
desenvolvimento ordenado do mercado atrás referido
será através de um processo de consenso que envolva
todos os agentes económicos interessados e que é seu
desejo ver concretizados acordos voluntários nesta
matéria entre esses agentes económicos:

1.
que o desenvolvimento harmonioso do mercado da
televisão digital deve apoiar-se numa estratégia a longo
prazo elaborada em conjunto com os agentes económicos
interessados e as autoridades nacionais e regionais com

2. que, no entanto, nos casos em que:
i) falte o adequado consenso entre os agentes económi
cos para garantir a evolução ordenada do mercado;

2.
que a necessidade de garantir uma concorrência
aberta e leal, de proteger os consumidores, bem como a
salvaguarda do interesse público, exigem da parte da
Comunidade a elaboração de um quadro regulamentar
para a televisão digital;

e/ou

ii) a necessidade de garantir uma concorrência justa e
aberta, de proteger os consumidores ou salvaguar
dar um interesse público importante o exigir;
está disposto a introduzir medidas regulamentares, se
necessário, parafacilitar a realização desse objectivo e a
protecção desses interesses;

petentes ;

3,
que este quadro regulamentar deve ser suficiente
mente flexível e evolutivo para se adaptar à evolução
tecnológica e ser o resultado de uma concertação perma
nente com os agentes económicos e sociais (em particular,
os consumidores);
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ALTERAÇÕES

TEXTO

DA COMISSÃO

DO PARLAMENTO

(Alteração 5 )
Terceiro título — CONSIDERA

1 . que o acesso condicional é um aspecto importante
para os prestadores e consumidores dos serviços de
televisão pagos;

1 . que o acesso condicional sera certamente chamado
a desempenhar um papel determinante na prestação dos
serviços de televisão digitais ;

2 . que a política comunitária neste domínio deve
basear-se na garantia de uma concorrência leal e aberta,
na protecção dos interesses dos consumidores e na
redução ao mínimo das possibilidades de práticas de
pirataria. Para tal , deverá criar-se um ambiente de acesso
condicional na Comunidade que facilite a entrada no
mercado da televisão por pagamento e não iniba os
novos participantes nesse mercado e que evite a necessi
dade de os espectadores adquirirem uma multiplicidade
de «caixas» para obterem acesso aos diferentes serviços.
Em termos práticos, tal ambiente pode ser obtido através
do estabelecimento de um regime de acesso condicional
suficientemente «aberto», para permitir o acesso em
condições justas e razoáveis de todos os prestadores de
serviços concorrentes, e de equipamento normalizado de
interface de cliente. Tal sistema deve também ser seguro,
para reduzir ao mínimo as possibilidades de práticas de
pirataria.

2. que a política comunitária neste domínio deve
basear-se na garantia de uma concorrência leal e aberta,
na protecção dos interesses dos consumidores e na
redução ao mínimo das possibilidades de práticas de
pirataria. Para tal, é indispensável a criação de sistemas de
acesso protegidos mais abertos e normalizados de forma a
garantir aos consumidores uma utilização simples e
custos mínimos e, a todos os prestadores, a possibilidade
de oferecerem serviços de acesso condicional em condi
ções equitativas;

(Alteração 6)
Quarto título — CONGRATULA-SE com a intenção da Comissão de — ponto 1
1.

propor, no quarto programa quadro, um conjunto de

1.

propor, no quarto programa quadro, um conjunto de

actividades de I&D nos domínios em causa, com o

actividades de I&D nos domínios em causa, com o

objectivo de garantir a disponibilidade de todos os
elementos de tecnologia necessários para planificar a
estratégia de longo prazo para os sistema e serviços

objectivo de garantir a capacidade concorrencial da
Comunidade e, nomeadamente, suprir as lacunas que se
verificam, tais como a transmissão digital por satélite, e
de se concentrar progressivamente nos aspectos relacio
nados com a comercialização dos sistemas, procurando
conseguir a coordenação dos diferentes programas de
investigação nacionais existentes;

multimédia ',

(Alteração 7)
Quarto título — CONGRATULA-SE com a intenção da Comissão de — ponto 4
4.
iniciar debates com as autondades competentes dos
Estados-membros sobre questões relacionadas com a
atribuição de frequências para a radiodifusão digital, com
vista ao desenvolvimento de uma abordagem comunitá
ria comum da utilização mais eficiente do espectro
electromagnético, que constitui um recurso natural
valioso ;

4. entabular negociações com as autoridades compe
tentes sobre questões relacionadas com a atribuição de
frequências para a radiodifusão digital, com vista ao
desenvolvimento de uma abordagem comunitária co
mum da utilização mais eficiente do espectro electromag
nético ;
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TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

(Alteração 8)
Quarto título — CONGRATULA-SE com a intenção da Comissão de — ponto 5
5 . manter um dialogo com terceiros, incluindo os
Estados Unidos da América e o Japão, com o objectivo de
identificar e acordar elementos comuns para os futuros
sistemas de televisão a implementar em todo o mundo;

5 . manter um dialogo com os países terceiros, incluin
do os Estados Unidos da América e o Japão, com o
objectivo de identificar elementos comuns para os futu
ros sistemas de televisão a implementar em todo o
mundo ;

(Alteração 9)
Quinto título — CONVIDA a Comissão — ponto 1
venientes no mercado e às autoridades dos Estados

1 . a apresentar ao Conselho, bem como ao Parlamento
Europeu, o mais tardar até 1 de Julho de 1995, após

- membros , um relatório sobre o desenvolvimento de

consultas aos intervenientes no mercado e às autoridades

cenários de implementação e sobre a questão da atribui
ção de frequências atrás referida, bem como as propostas
de acção que entender necessárias ;

dos Estados-membros , um relatório sobre o desenvolvi

1.

a apresentar ao Conselho, após consultas aos inter

mento de cenários de implementação e sobre a questão da
atribuição de frequências atrás referida, bem como as
propostas de acção que julgar necessárias ;

(Alteração 10)
Quinto título — CONVIDA a Comissão — ponto 2

2. a seguir de perto todos os desenvolvidos verificados
no domínio da tecnologia e do mercado relativamente à
radiodifusão video digital e relatar tais desenvolvimentos
ao Conselho, apresentando as propostas de acção que
entender necessárias, quando assim o entender e consi
derar útil e, em qualquer caso, antes de 1 de Julho de

2 . a seguir de perto toda a evolução verificada no
domínio da tecnologia e do mercado relativamente à
radiodifusão video digital e a enviar ao Conselho, bem
como ao Parlamento Europeu, relatórios periódicos (seis
meses) que contenham as propostas de acção, nomeada
mente regulamentares, que considerar necessárias.

1995.

7.

Convida o Conselho a fazer suas as referidas alterações ;

8 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e
aos representantes da «European Digital Video Broadcasting Project».

4. Equipamentos sob pressão

***I

A3-0146/94

Proposta de directiva do Conselho relativa à aproximação das legislações dos Estados-membros
no domínio dos equipamentos sob pressão (CC)M(93)0319 — C3-0395/93 — 94/0462(COD))
Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇÔES

DA COMISSÂO (*)

DO PARLAMENTO

(Alteração 1 )
Sexto considerando

Considerando que as actuais directivas comunitárias
relativas à aproximação das legislações dos Estados(*)

JO C 246 de 9.9.1993, p. 1

Considerando que as actuais directivas comunitárias
relativas à aproximação das legislações dos Estados
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ALTERAÇÔES

TEXTO

DA COMISSÂO

DO PARLAMENTO

-membros no domínio dos equipamentos sob pressão
constituíram medidas positivas com vista à supressão dos
entraves às trocas comerciais neste domínio ; que as
referidas directivas apenas abrangem uma pequena parte
deste sector; que a Directiva 87/404/CEE, relativa aos
recipientes sob pressão simples, constitui a primeira
aplicação da nova abordagem no sector dos equipamen
tos sob pressão ; que a presente directiva não se aplica ao
domínio abrangido pela Directiva 87/404/CEE; que a
Directiva-quadro 76/767/CEE tem carácter facultativo ;

-membros no domínio dos equipamentos sob pressão
constituíram medidas positivas com vista à supressão dos
entraves às trocas comerciais neste domínio; que as
referidas directivas apenas abrangem uma pequena parte
deste sector; que a Directiva 87/404/CEE, relativa aos
recipientes sob pressão simples, constitui a primeira
aplicação da nova abordagem no sector dos equipamen
tos sob pressão; que a Directiva 87/404/CEE deveria ser
integrada na presente directiva tão rapidamente quanto
possível ; que a Directiva-quadro 76/767/CEE tem carác
ter facultativo ;

A numeração dos considerandos não coincide nas várias versões linguísticas.
(Alteração 2)
Após o décimo nono considerando (novo considerando)
Considerando que os requisitos apresentados nos anexos
devem ser tornados tão claros quanto possível, de forma a
permitir a todos os utilizadores, incluindo as PME's,
cumpri-los o mais rapidamente possível,

(Alteração 3 )
Artigo I-, n'~ 1

1 . A presente directiva aplica-se a concepção, fabrico
e avaliação da conformidade de equipamento sob pressão
sujeito a uma pressão admissível , PS superior a 0,5 bar ou
inferior a -0,5 bar;

1 . A presente directiva aplica-se a concepção, fabrico
e avaliação da conformidade de equipamento sob pressão
sujeito a uma pressão admissível, PS superior a 0,5 bar;

(Alteração 4)
Artigo 1 '-, n" 2, ponto 1.4.
1.4.
Entende-se por «acessonos», dispositivos com
uma função de segurança no que respeita à contenção
e/ou controlo da pressão, como dispositivos de protecção
ou limitação, dispositivos de regulação e monitorização,

1.4. Entende-se por «acessonos», dispositivos com
uma função de segurança no que respeita à contenção e
controlo da pressão, como dispositivos de protecção ou
limitação, dispositivos de regulação e monitorização,

válvulas , indicadores , etc .

válvulas , indicadores , etc .

(Alteração 5 )

Artigo 1-, n'- 2, ponto 10
10. Entende-se por «agua quente», a agua a uma temperatura superior a 1 10° C.

(Não se aplica à versão portuguesa)

(Alteração 6)
Artigo 1'i, n" 3, ponto 1

1.

O equipamento abrangido pela Directiva 87/404/
CEE.

1.

O equipamento abrangido pela Directiva 87/404/
CEE relativa aos recipientes sob pressão simples.

(Alteração 7 )

Artigo /-, n'- 3, ponto 2

2.

O equipamento abrangido pela Directiva 75/324/
CEE.

2.

O equipamento abrangido pela Directiva 75/324/
CEE, relativa a aerossóis.
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TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

(Alteração 8)
Artigo 1-, n'- 3, ponto 6

6.

O equipamento abrangido pelo n" 1 , alínea b), do
artigo 2232- do Tratado CEE;

6.

Suprimido

(Alteraçâo 9)
Artigo 1-, n- 3, ponto 7

7.

O equipamento especificamente concebido para fins
nucleares cujo funcionamento anómalo pode causar

7.

Suprimido

a emissão de radioactividade ;

(Alteração 10)
Artigo 1 -, n" 3, ponto 8

8.

O equipamento utilizado para a extracção de petróleo e gás natural, bem como para cavernas de
armazenamento subterrâneo de gás, petróleo e gases
liquefeitos;

8.

Suprimido

(Alteração 1 1 )
Artigo 1 ", n~ 3, ponto 20

20. Equipamento para o transporte de mercadorias
perigosas.

20. Suprimido

(Alteração 12)
Artigo 2'-, n'~ 2

2 . A presente directiva não afecta a autoridade de os
Estados-membros , tendo em conta o disposto no Tratado,
adoptarem os requisitos que considerem necessários para
a protecção das pessoas, designadamente dos trabalhado
res que utilizem o equipamento sob pressão em causa,
desde que tal facto não conduza a alterações em relação
ao equipamento sob pressão no que respeita ao disposto
na presente directiva.

2 . A presente directiva não afecta a autoridade de os
Estados-membros , tendo em conta o disposto no Tratado,
adoptarem os requisitos que considerem necessários para
a protecção das pessoas, designadamente dos trabalhado
res que utilizem o equipamento sob pressão em causa,
desde que tal facto não conduza a alterações em relação
ao equipamento sob pressão no que respeita ao disposto
na presente directiva. A aplicação destas medidas não
deverá ter um carácter de entrave à livre circulação de
mercadorias.

(Alteração 13 )
Artigo 2'-, n'~ 3

3 . Os Estados-membros não devem impedir a exibição
de equipamento sob pressão não conforme com o dispos
to na presente directiva em feiras comerciais, exposições,
demonstrações , etc ., desde que um sinal claramente
visível indique que tal equipamento não será comerciali

3 . Os Estados-membros não devem impedir a exibição
de equipamento sob pressão não conforme com o dispos
to na presente directiva em feiras comerciais , exposições ,
demonstrações , etc ., desde que um sinal claramente
visível indique que tal equipamento não será comerciali
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TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

zado ate que o fabricante ou o seu representante autoriza
do estabelecido na Comunidade tenham assegurado a sua
conformidade . Se durante uma exibição se pretender
pressurizar um equipamento não conforme , há que obter
a aprovação prévia de um organismo notificado.

zado ate que o fabricante ou o seu representante autoriza
do estabelecido na Comunidade tenham assegurado a sua
conformidade . Se durante uma exibição se pretender
pressurizar um equipamento não conforme, há que obter
a aprovação prévia de um organismo notificado. Nas
demonstrações devem ser tomadas as medidas de segu
rança adequadas, em concertação com a autoridade
competente do Estado-membro, para assegurar a protec
ção pessoal.

(Alteraçâo 14)
Artigo 3-, n- 1 , ponto 3, alinea a )

a)

Gases, gases liquefeitos e líquidos a uma temperatura
superior ao respectivo ponto de ebulição à pressão
atmosférica, incluindo os vapores e a água quente,
com DN superior a 32 e produto PS.DN superior a

a)

1 . 000 bar;

Gases , gases liquefeitos e líquidos a uma temperatura
superior ao respectivo ponto de ebulição à pressão
atmosférica, incluindo os vapores e a água quente,
com DN superior a 25 e produto PS.DN superior a
1 .000 bar;

(Alteraçâo 15 )
Artigo 5'-, n'~ 2, alinea b)
b) Com normas nacionais que lhes sejam aplicáveis e
previstas no n'~ 4, desde que, nos domínios abrangi
dos por tais normas, não haja normas harmoniza

b) Suprimido

das,

(Alteração 16)
Artigo 5", n" 4

4.
Os Estados-membros devem comunicar à Comissão
os textos das respectivas normas nacionais referidas no
n'- 2, alínea b), que considerem observar os requisitos
essenciais previstos no artigo 3'-. A Comissão deve

4.

Suprimido

transmitir estas normas nacionais aos restantes Estados

-membros, e, em conformidade com o procedimento do
n~ 2 do artigo 6", deve notificar aos Estados-membros as
normas nacionais que considerar em conformidade com
os requisitos essenciais previstos no artigo 3'-.

(Alteração 17 )
Artigo 6", n'- 1 , primeiro parágrafo
1.

Se um dos Estados-membros ou a Comissão consi

1.

Se um dos Estados-membros ou a Comissão consi

derarem que as normas previstas no n2 2 do artigo 52 não
observam inteiramente os requisitos essenciais previstos
no artigo 32, poderão submeter a questão ao Comité
permanente instituído ao abrigo da Directiva 83/189/
CEE, a seguir denominado « Comité», expondo a funda
mentação a tal iniciativa . O comité deve emitir rapida

derarem que as normas previstas no n2 2 do artigo 52 não
observam inteiramente os requisitos essenciais previstos
no artigo 32, poderão submeter a questão o um comité
consultivo especial constituído por peritos técnicos, exclu

mente um parecer.

mente um parecer.

sivamente encarregado de questões relacionadas com
equipamento sob pressão. O comité deve emitir rapida
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(Alteração 18 )
Artigo 92, n" 3 bis (novo)
3 bis.

Sempre que os equipamentos sob pressão não

tenham sido fabricados de acordo com as normas cons

tantes do n? 2 do artigo 5?, os procedimentos para a
avaliação de conformidade devem incluir a intervenção
de um organismo que certifique que o referido equipa
mento preenche os requisitos de segurança essenciais da
presente directiva.
Neste caso, o organismo competente deve elaborar um
relatório indicando os desvios da norma harmonizada.

Este relatório deve ser incluído na documentação do
equipamento e posto à disposição das autoridades nacio
nais a quem compete a inspecção do equipamento após a
sua entrada em funcionamento.

(Alteração 19)
Artigo 11-, n" 3

3 . Os Estados-membros devem aplicar os critérios
constantes do anexo V com vista à autorização dos
serviços de inspecções pelos utilizadores . Considerar
-se-á que os serviços de inspecções pelos utilizadores que

3 . Os Estados-membros devem aplicar os critérios
constantes do anexo V com vista à autorização dos
serviços de inspecções pelos utilizadores . Considerar
-se-á que os serviços de inspecções pelos utilizadores que

observem os critérios estabelecidos nas normas harmoni
zadas relevantes satisfazem os critérios relevantes .

observem os critérios estabelecidos nas normas harmoni
zadas relevantes satisfazem os critérios relevantes . Os

requisitos que devem preencher os serviços de inspecções
devem corresponder aos critérios aplicáveis aos organis
mos de inspecção mencionados no n? 4 do anexo IV.
(Alteraçâo 20)
Artigo 13", alinea b bis) (nova)
b bis) Caso se verifique ser necessário retirar uma
marca da CE, a Comissão deve publicar essa decisão
no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, e os
Estados-membros devem ser directamente informa
dos.

(Alteração 2 1 )
Artigo 14'Qualquer decisão tomada ao abngo da presente directiva
que envolva a restrição da colocação no mercado e/ou da
entrada em serviço de equipamento sob pressão deve
referir os motivos precisos em que assenta. Tal decisão
deve ser notificada de imediato à parte interessada, a qual
deve simultaneamente ser informada dos meios jurídicos
que lhe assistem ao abrigo da legislação vigente no

Qualquer decisão tomada ao abngo da presente directiva
que envolva a restrição da colocação no mercado e da
entrada em serviço de equipamento sob pressão deve
referir os motivos precisos em que assenta. Tal decisão
deve ser notificada de imediato à parte interessada, a qual
deve simultaneamente ser informada dos meios jurídicos
que lhe assistem ao abrigo da legislação vigente no

estão sujeitos.

estão sujeitos .

Éstado-membro em questão, bem como dos prazos a que

Éstado-membro em questão, bem como dos prazos a que

(Alteração 22)
Anexo I, ponto 2.2.3., quarto travessão

— impedimento do acesso enquanto exista pressão ou
vácuo ,

— impedimento físico do acesso enquanto exista pres
são ou vácuo,
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(Alteração 23 )
Anexo I, ponto 3.1 .
3.1 . Qualificações do fabricante

3.1 . Avaliação da aptidão do fabncante

O fabricante deve dispor da competência técnica e de
todos os meios necessários para proceder de modo
satisfatório ao fabrico de equipamento sob pressão,
designadamente de pessoal adequadamente qualificado

O fabricante deve dispor da competência técnica e de
todos os meios necessários para proceder de modo
satisfatório ao fabrico de equipamento sob pressão,
designadamente de pessoal adequadamente qualificado

para :

para :

— a vigilância de todo o processo de fabrico,

— a vigilância de todo o processo de fabrico,

— a união dos materiais ,

— a união dos materiais ,

— ensaios adequados .

— ensaios adequados .
A avaliação da aptidão do fabricante deve ser sempre
efectuada por um organismo competente, e deve ser tido
em consideração o procedimento de certificação específi
co que o fabricante tenciona utilizar.

(Alteração 24)
Anexo I, ponto 3.2.4.
A rastreabilidade dos materiais deve ser assegurada pelo
menos até à aceitação final do equipamento sob pressão
objecto de fabrico.

A rastreabilidade dos matenais que compõem as partes
principais sob pressão deve ser assegurada pelo menos
até à aceitação final do equipamento sob pressão objecto
de fabrico .

(Alteração 25)
Anexo I, ponto 5, segundo parágrafo, frase introdutória

O referido equipamento sob pressão deve ser calculado,
projectado e construído por forma a minimizar os riscos
da transferência de calor. Deve, designadamente, se
aplicável , garantir-se que :

O referido equipamento sob pressão deve ser calculado,
projectado e construído por forma a eliminar ou minimi
zar os riscos da transferência de calor. Deve, designada
mente, se aplicável , garantir-se que :

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de directiva
CE do Parlamento e do Conselho relativa à aproximação das legislações dos Estados-membros no
domínio dos equipamentos sob pressão (CC)M(93)0319 — C3-0395/93 — 94/0462 (COD))
(Processo de co-decisão : primeira leitura)
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho COM(93)0319 —
94/0462(CC>D) ('),

— Tendo em conta o n2 2 do artigo 1 892-B do Tratado CE e o artigo 1 002-A do Tratado CE, nos
termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C3-0395/93 ),
— 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 e o parecer da Comissão dos Orçamentos (A3-0146/94),
C)

JO C 246 de 9.9.1993 , p. 1
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1.

Aprova a proposta da Comissão, com as alterações que nela introduziu ;

2.

Solicita à Comissão que modifique a sua proposta nesse sentido, ao abrigo do n2 2 do artigo

1 892- A do Tratado CE ;

3 . Convida o Conselho a incluir na posição comum que adoptará nos termos do n2 2 do artigo
1 892-B do Tratado CE as alterações aprovadas pelo Parlamento;
4.
Solicita ao Conselho que, caso entenda dever afastar-se do texto aprovado pelo Parlamento,
o informe desse facto e dê início ao processo de concertação;
5 . Recorda que a Comissão deverá apresentar-lhe quaisquer modificações que entenda
introduzir na sua proposta, tal como alterada pelo Parlamento ;
6.

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

5. Artefactos em metáis preciosos

***I

A3-0191/94

Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos artefactos em metais
preciosos (COM(93)0322 — C3-0396/93 — 94/0472(COD))

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇOES

DA COMISSÂO (*)

DO PARLAMENTO

(Alteração 1 )
Quarto considerando

Considerando, assim, que determinados aspectos do

Considerando, assim, que determinados aspectos do

sector devem ser harmonizados a fim de eliminar os

sector devem ser harmonizados a fim de eliminar os

entraves e garantir a livre circulação dos artefactos em
metais preciosos na Comunidade ;

entraves e garantir a livre circulação dos artefactos em
metais preciosos, bem como a lealdade das transacções
comerciais na Comunidade ;

(Alteração 2)
Sexto considerando

Considerando que e conveniente, no domínio dos artefac
tos em metais preciosos, garantir um nível adequado de
protecção dos consumidores e a lealdade das transacções
comerciais ;

Considerando que e conveniente, no domínio dos artefac
tos em metais preciosos, garantir um nível adequado de
protecção dos consumidores, a lealdade das transacções
comerciais e a transparência ;

(Alteração 3 )
Após o sexto considerando (novo considerando)

Considerando que, para efeitos da consecução do nível
mais elevado de protecção dos consumidores, é necessário
que a Comissão elabore brevemente propostas pertinen
tes relativas aos artigos em segunda mão em metais
preciosos, bem como aos objectos feitos de outros metais
que não metais preciosos e revestidos por metais precio
sos ;

(*)

JOC318de25.ll.1993 , p. 5
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(Alteração 4)
Após o sexto considerando (novo considerando)
Considerando que, pela razão acima mencionada, é
necessário proceder a um controlo rigoroso, na fronteira
da União Europeia, dos artefactos em metais preciosos
importados de países terceiros;

(Alteraçâo 5 )
Décimo considerando

Considerando que, para efeitos da presente directiva, se
entende por norma harmonizada a especificação técnica
(norma europeia ou documento de harmonização) adop
tada por um dos referidos organismos, ou por ambos ,

Considerando que, para efeitos da presente directiva, se
entende por norma harmonizada a especificação técnica
(norma europeia ou documento de harmonização) adop
tada por um dos referidos organismos, ou por ambos,

mediante mandato da Comissão, em conformidade com a

mediante mandato da Comissão, em conformidade com a

Directiva 83/ 189/CEE do Conselho, 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 pela Directiva 82/
182/CEE do Conselho e nos termos das orientações
gerais acima referidas ; que, no que respeita à eventual
alteração das normas harmonizadas, convém que a
Comissão seja assistida pelo comité permanente instituí
do pela Directiva 83/ 189/CEE;

Directiva 83/ 189/CEE do Conselho, de 28 de Março de
1983 , relativa a um procedimento de informação no
domínio das normas e regulamentações técnicas, altera
da em primeiro lugar pela Directiva 82/ 182/CEE e
posteriormente pela proposta de directiva do Conselho e
do Parlamento Europeu que altera pela segunda vez a
Directiva 83/189/CEE ('), e nos termos das orientações
gerais acima referidas ; que, no que respeita à eventual
alteração das normas harmonizadas, convém que a
Comissão seja assistida pelo Comité Permanente instituí
do pela Directiva 83/ 189/CEE;
(')

JO nï C 340 de 23.12.1992, p. 7. Ver igualmente a Parte II, ponto 11
da acta da sessão de 9 de Fevereiro de 1994 do Parlamento Europeu

(Alteração 6)
Décimo primeiro considerando
Considerando que convém proporcionar aos fabricantes
a escolha entre aplicarem um dos diferentes processos de
certificação da conformidade previstos e dirigirem-se a
um dos organismos publicados pela Comissão; que os
Estados-membros devem aceitar os produtos relativa
mente aos quais tenha sido cumprido um dos processos
previstos na presente directiva; que esses processos se
baseiam no disposto na Decisão 90/683/CEE do Conse
lho ('), e garantem um nível adequado da qualidade a fim
de satisfazer as necessidades dos responsáveis pela colo
cação no mercado comunitário; que, por conseguinte,
estes processos devem prever sempre a realização de
controlos por um organismo notificado; que a notificação
de um organismo constitui uma possibilidade dada aos
Estados-membros, sendo sua obrigação garantir que o
organismo notificado satisfaça os critérios de avaliação
definidos na presente directiva;

Considerando que, nos termos do n? 4 do artigo 92 da
presente directiva, convém proporcionar às pessoas res
ponsáveis pela colocação dos artigos no mercado a esco
lha entre aplicarem um dos diferentes processos de
certificação da conformidade previstos e dirigirem-se a
um dos organismos publicados pela Comissão; que os
Estados-membros devem aceitar os produtos relativa
mente aos quais tenha sido cumprido um dos processos
previstos na presente directiva; que esses processos se
baseiam no disposto na Directiva 93/465/CEE do Conse
lho ('), e garantem um nível adequado da qualidade a fim
de satisfazer as necessidades dos responsáveis pela colo
cação no mercado comunitário; que, por conseguinte,
estes processos devem prever sempre a realização de
controlos por um organismo notificado; que a notificação
de um organismo constitui uma possibilidade dada aos
Estados-membros, sendo sua obrigação garantir que o
organismo notificado satisfaça os critérios de avaliação
definidos na presente directiva;

C)

O

JOL 380 de 31.12.1990, p. 13

JO L 220, 30.08.1993, p. 23
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(Alteração 7)
Décimo segundo considerando

Considerando que os artefactos devem ostentar, regra
geral, punções de toque e de responsabilidade ; que a
punção de toque materializa a conformidade dos artefac
tos com o disposto na presente directiva e que, por
conseguinte, não há necessidade de que estes produtos
ostentem a marca «CE»; que a punção de responsabilida
de, registada pelos Estados-membros com vista à descen
tralização da gestão, deve permitir a identificação do
responsável pela comercialização dos artefactos em cau
sa; que, no caso de o puncionamento se revelar tecnica
mente difícil, os artefactos devem ser acompanhados de
um certificado ;

Considerando que os artefactos devem ostentar, regra
geral, punções de toque e de responsabilidade e o símbolo
de identificação do organismo notificado; que a punção
de toque materializa a conformidade dos artefactos com o
disposto na presente directiva e que, por conseguinte, não
há necessidade de que estes produtos ostentem a marca
«CE»; que a punção de responsabilidade, registada pelos
Estados-membros com vista à descentralização da ges
tão, deve permitir a identificação do responsável pela
comercialização dos artefactos em causa; que, no caso de
o puncionamento se revelar tecnicamente difícil, os
artefactos devem ser acompanhados de um certificado;

(Alteração 8)
Artigo H, n" 2, alinea b)

b) Artefacto em metal precioso : os objectos de bijuteria,
joalharia, ourivesaria e relojoaria e os objectos fabri
cados total ou parcialmente a partir de um metal
precioso ;

(Não se aplica à versão portuguesa)

(Alteração 9)
Artigo 1-, n" 2, alinea c)

c) Artefacto de vários metais preciosos : os objectos de
bijuteria, joalharia, ourivesaria e relojoaria e os
objectos fabricados total ou parcialmente a partir de
diferentes metais preciosos ;

(Não se aplica à versão portuguesa)

(Alteração 10)
Artigo 1-, n(- 2, alínea i)
i)

Fabricante : pessoa que assume a responsabilidade do
fabrico e da conformidade dos artefactos colocados

i)

Fabricante : pessoa singular ou colectiva estabelecida
na Comunidade que assume a responsabilidade do

no mercado em seu nome com as normas aplicáveis ;

fabrico e da conformidade dos artefactos colocados

no mercado em seu nome com as normas aplicáveis ;

(Alteração 1 1 )
Artigo 72, n" 2, alinea j)
j)

Importador: pessoa que comercializa um artefacto
proveniente de um país terceiro;

j)

Suprimido

(Alteraçâo 12)
Artigo 1-, n- 2, alinea n)
n) Punção de responsabilidade : punção que identifica,
por um lado, o fabricante ou o responsável pela
comercialização e, por outro, o organismo notificado
que interveio na avaliação da conformidade de um
artefacto ;

n) Punção de responsabilidade : punção que identifica o
fabricante ou o responsável pela comercialização;
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(Alteração 13)
Artigo 1'-, n'- 2, alínea p

p) Organismo notificado : organismo encarregado de
efectuar o processo de avaliação de conformidade .

p) Organismo notificado : organismo estabelecido na
Comunidade encarregado de efectuar o processo de
avaliação de conformidade .

(Alteração 14)
Artigo 1 '-, nZ 2, alinea p bis) (nova)

p bis) Símbolo do organismo notificado: marca que
identifica o organismo notificado responsável pelo
processo de avaliação da conformidade. O símbolo
deve ser acompanhado da letra «e»;

(Alteração 15 )
Artigo l'~, n'~ 2, alínea p ter) (nova)
p ter) Artefacto de pequeñas dimensôes: artefacto que
pese menos de 1 g.

(Alteração 16)
Artigo 1-, n" 3, alinea d)

d) Às moedas em metal precioso com curso legal e às

d) Às moedas em metal precioso com curso legal e às

moedas e medalhas de colecção;

moedas e medalhas de colecção emitidas pelo, ou sob
autoridade de um Estado ;

(Alteração 17)

Artigo 8-, n" 1
1 . Antes da comercialização, o fabricante, ou o seu
mandatário, deve garantir a conformidade dos artefactos .
Para este efeito pode optar por:
a)

Aplicar o processo da declaração CE de conformida
de, baseada num sistema de garantia da qualidade
dos produtos referido no anexo III ;
b) Aplicar o processo da declaração CE de conformida
de referido no anexo IV ;

c)

Submeter os artefactos à verificação referida no
anexo V.

1 . Antes da comercialização, o fabncante, ou o seu
mandatário, deve garantir a conformidade dos artefactos .
Para este efeito, e nos termos das disposições do n2 1 bis,
alínea b), do presente artigo, pode optar por:
a) Aplicar o processo da declaração CE de conformida
de, baseada num sistema de garantia da qualidade
dos produtos referido no anexo III;
b) Aplicar o processo da declaração CE de conformida
de referido no anexo IV ;

c) Submeter os artefactos à verificação referida no
anexo V.

Todos estes três processos de certificação da conformida
de são juridicamente equivalentes.
1 bis a) Estes três processos de certificação da confor
midade devem garantir um nível de protecção equi
valente.

b) Os artefactos em metais preciosos importados de
países terceiros para a Comunidade são submetidos
para verificação a um organismo notificado estabele
cido na Comunidade em conformidade com os pro
cessos de verificação referidos no Anexo V.
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(Alteração 18)
Artigo 92, n- 4
4.
Sem prejuízo do disposto nos artigos 4'± e 8-, os
Estados-membros não são obrigados a aplicar no seu
território os processos previstos no artigo 8'i.

4. Os Estados-membros podem estabelecer no seu
território um ou mais processos de verificação da confor
midade especificados no artigo 82. Os Estados-membros
devem comunicar a sua opção.

(Alteração 19)
Artigo IO1-, n" 1

1 . Os artefactos devem ostentar a punção de responsa
bilidade antes da sua comercialização. Esta punção será
acompanhada da letra minúscula «e».

1.
Os artefactos devem ostentar a punção de responsa
bilidade e o símbolo do organismo notificado antes da sua
comercialização. A punção de responsabilidade e o sím
bolo do organismo notificado serão acompanhados da
letra minuscula «e ».

O conteúdo informativo das punções de toque e de
responsabilidade, a letra «e» e o símbolo do organismo
notificado devem, se tal for tecnicamente possível, estar
agrupados de forma a serem visíveis simultaneamente,
procedendo-se, se tal for praticável, a uma ampliação que
decuplique estes elementos.

(Alteraçâo 20)
Artigo IQ1-, n'~ 3

3.
Os Estados-membros devem efectuar o registo da
punção de responsabilidade e velar, em colaboração
com o requerente, por que haja uma correspondência
inequívoca entre a punção e o requerente.
A punção de responsabilidade deve ser registada de
modo a permitir a identificação do requerente, do orga
nismo notificado por este escolhido para a execução dos
processos referidos no artigo 8'-, do processo de confor
midade aplicado e da data de registo .

3 . A punção de responsabilidade deve ser registada de
modo a permitir a identificação do requerente e a data de
registo. Os consumidores terão acesso a um registo que
contém todos os símbolos dos organismos notificados e
todas as punções de responsabilidade, o qual será publi
cado anualmente pela Comissão.

(Alteração 21 )
Artigo 11-, primeiro parâgrafo

Os artefactos que se presume satisfazerem os requisitos
essenciais referidos no artigo 32 devem, antes da sua
comercialização, ostentar uma ou várias punções de
toque apostas pelo fabricante ou, se for caso disso, pelo
seu mandatário, pelo responsável pela comercialização
ou pelo organismo notificado que tenha efectuado a
verificação referida no anexo V.

Os artefactos que se presume satisfazerem os requisitos
essenciais referidos no artigo 3- devem, antes da sua
comercialização, ostentar uma ou várias punções de
toque de acordo com o processo de certificação aplicado.

(Alteração 22)
Artigo 12'-, n- 1

1 . O conteúdo informativo das punções de toque e de
responsabilidade bem como a letra «e» devem ser visí
veis, legíveis, duradouros e ter uma altura mínima de

1.
O conteúdo informativo do símbolo do organismo
notificado, das punções de toque e de responsabilidade,
bem como a letra «e», devem ser visíveis , legíveis,

0,5 mm .

duradouros e ter uma altura mínima de 0,5 mm .
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TEXTO
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DO PARLAMENTO

(Alteração 23)
Artigo 12-, n" 2

2 . Pode ser aposta nos artefactos uma marcação tradi
cional, desde que tal indicação não crie confusão com as
punções de toque e de responsabilidade e a letra «e».

2 . Pode ser aposta nos artefactos uma marcação tradi
cional, desde que tal indicação não crie confusão com as
punções de toque e de responsabilidade, o símbolo do
organismo notificado e a letra «e».

(Alteração 24)
Artigo 13-, n" 1

1 . Ficam excluídos da obrigação da aposição das
punções de toque, de responsabilidade e da letra «e».

1 . Ficam excluídos da obrigação da aposição das
punções de toque, do símbolo de organismo notificado, de
responsabilidade e da letra «e»:

— os artefactos de pequenas dimensões ou demasiado
frágeis cujo puncionamento seja tecnicamente difícil,

— os artefactos de pequenas dimensões ou demasiado
frágeis cujo puncionamento não seja tecnicamente
possível tendo em conta as técnicas de puncionamen
to geralmente utilizadas,

os artefactos semiacabados .

— os artefactos semiacabados .

(Alteraçâo 25 )
Artigo 13'-, n" 2
2 . Ficam excluídos da obngação de aposição da
punção de toque, as partes dos artefactos de vários metais
preciosos cujo puncionamento seja tecnicamente difícil.

2 . Ficam excluídos da obngação de aposição da
punção de toque, as partes dos artefactos de vários metais
preciosos cujo puncionamento não seja tecnicamente
possível tendo em conta as técnicas de puncionamento
geralmente utilizadas.

(Alteração 26)
Artigo 15'-

Os Estados-membros tomarão as medidas adequadas
para que nos pontos de venda ao consumidor final seja
assegurada aos compradores uma informação adequada
no que respeita ao toque dos artefactos, nomeadamente
quando, em conformidade com o disposto no artigo 1 3-,
os artefactos não ostentem punções .

Os Estados-membros tomarão todas as medidas adequa

das para que nos pontos de venda ao consumidor final
seja assegurada aos compradores uma informação ade
quada, incluindo um certificado CE de conformidade no
que respeita ao toque dos artefactos, nomeadamente
quando, em conformidade com o disposto no artigo 1 32,
os artefactos não ostentem punções .

(Alteração 27)
Artigo 17-, n'- 1

1 . Os Estados-membros adoptarão e publicarão as
disposições legislativas, regulamentares e administrati
vas necessárias para dar cumprimento à presente directi

1 . Os Estados-membros adoptarão e publicarão as
disposições legislativas, regulamentares e administrati
vas necessárias para dar cumprimento à presente directi

va, o mais tardar, em 30 de Junho de 1995. Do facto

va, o mais tardar, em 30 de Junho de 1996 . Do facto

informarão imediatamente a Comissão .

informarão imediatamente a Comissão.
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Quando os Estados-membros adoptarem tais disposições ,
estas devem incluir uma referência à presente directiva
ou ser acompanhadas dessa referência aquando da sua
publicação oficial . As regras relativas a esta referência
serão adoptadas pelos Estados-membros .

Quando os Estados-membros adoptarem tais disposições ,
estas devem incluir uma referência à presente directiva
ou ser acompanhadas dessa referência aquando da sua
publicação oficial . As regras relativas a esta referência
serão adoptadas pelos Estados-membros .

Os Estados-membros aplicarão as referidas disposições a
partir de 1 de Janeiro de 1996.

Os Estados-membros aplicarão as referidas disposições a
partir de 1 de Janeiro de 1997.

(Alteraçâo 28)
Anexo /

Metais preciosos
e suas ligas

Metais preciosos
e suas ligas

Toques
( em milésimos )

Toques
( em milésimos )

333
375
500
585
750
800
840
916
990
999

Ouro

Platina

850
900
950
999

Platina

850
900
950
999

Paládio

500
950
999

Paládio

500
950
999

Prata

800
835
925
999

Prata

Ouro

375
585
750

916

999

800

(835)
925
999

(Alteraçâo 29)
Anexo II, ponto 3, subpontos 3.2 e 3.3, primeiro parágrafo
3.2.
Os artefactos de vários metais preciosos devem
ostentar a punção de toque correspondente em cada parte .

3.2 .
Os artefactos de vários metais preciosos devem
ostentar a punção de toque correspondente em cada parte,
com excepção dos casos previstos no n2 2 do artigo 132.

3.3 .
Os artefactos mistos devem ostentar a punção de
toque correspondente na parte fabricada com metal pre

3.3 . Os artefactos mistos devem ostentar a punção de
toque correspondente na parte fabricada com metal pre
cioso ou com vários metais preciosos, com excepção dos
casos previstos no n2 2 do artigo 132.

cioso ou com vários metais preciosos .
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TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

(Alteraçâo 30)
Anexo II, ponîo 4

4. Os artefactos em metais preciosos, sempre que
estejam revestidos de outros metais , devem ostentar a
punção de toque da liga do metal precioso de base .
Devem ainda conter a indicação do tipo de revestimento
ou ser acompanhados de um documento que contenha
essa informação quando tal não puder ser indicado no

4. Os artefactos em metais preciosos, sempre que
estejam revestidos de outros metais, devem ostentar a
punção de toque da liga do metal precioso de base.
Devem ainda ser acompanhados por um documento que
contenha a indicação do tipo de revestimento .

artefacto .

(Alteração 3 1 )
Anexo II, ponto 6

6 . As soldaduras dos metais preciosos de um artefacto
devem ser efectuadas com uma liga do mesmo toque e do
mesmo metal precioso do artefacto . Sempre que tal não
seja tecnicamente possível , as soldaduras podem ser
efectuadas com uma liga de toque mais fraco ou com
outros materiais .

6. As soldaduras dos metais preciosos de um artefacto
devem ser efectuadas com uma liga do mesmo toque e do
mesmo metal precioso do artefacto. Sempre que tal não
seja tecnicamente possível, as soldaduras podem ser
efectuadas com uma liga de toque mais fraco ou com
outros materiais . Quando for este o caso, dever-se-á
fornecer ao consumidor documentação que o torne explí
cito.

(Alteração 32)
Anexo II, ponto 7

7.

É autorizada a utilização de mecanismos ou de

7.

É autorizada a utilização de mecanismos ou de

elementos em metais não preciosos por imperativos

elementos em metais não preciosos por imperativos

técnicos . Estes mecanismos , se forem visíveis , devem ser

técnicos . Estes mecanismos , se forem visíveis , devem ser

facilmente reconhecíveis ou estar claramente identifica
dos .

facilmente reconhecíveis ou estar claramente identifica

dos . Quando não forem visíveis, dever-se-á fornecer ao
consumidor documentação que o torne explícito.

(Alteração 33 )
Anexo III, ponto 1

1.
O fabricante aplica o sistema de qualidade aprovado
para o controlo/ma/ do produto, especificado no ponto 3 ,
ficando sujeito à fiscalização referida no ponto 4.

1 . O fabricante aplica o sistema de qualidade aprovado
para o controlo da produção, especificado no ponto 3 ,
ficando sujeito à fiscalização referida no ponto 4.

(Alteraçâo 34)
Anexo III, ponto 2, alínea a), segundo parágrafo
O fabncante apõe nos artefactos a punção de toque com
os perímetros referidos no Anexo VII e a punção de
responsabilidade registado acompanhado da letra «e»
ou , se for caso disso, emite um certificado CE de
conformidade .

O fabncante apõe nos artefactos a punção de toque com
os perímetros referidos no Anexo VII e a punção de
responsabilidade registada ou, se for caso disso, emite
um certificado CE de conformidade . O fabricante apõe
também nos artefactos o símbolo do organismo notifica
do, combinado com a letra «e».
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ALTERAÇÕES

TEXTO
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DO PARLAMENTO

(Alteraçâo 35 )
Anexo IV, ponto 1 , segundo parâgrafo

O fabncante, ou o seu mandatano, apõe nos artefactos a
punção de toque dentro dos perímetros referidos no
Anexo VII e a punção de responsabilidade registado
acompanhado da letra «e» ou, se for caso disso, estabe

O fabricante , ou o seu mandatano, apõe nos artefactos a
punção de toque dentro dos perímetros referidos no
Anexo VII e a punção de responsabilidade registada ou,

lece um certificado CE de conformidade .

conformidade . O fabricante apõe também nos artefactos
o símbolo de identificação do organismo notificado,

se for caso disso, estabelece um certificado CE de
combinado com a letra «e».

(Alteraçâo 36)

Anexo IV, ponto 2, segundo, terceiro e quarto parágrafos
A referida documentação deve incluir, nomeadamente :

A referida documentação deve incluir, nomeadamente :

— uma lista das normas aplicadas referidas no artigo 52,

— uma lista das normas aplicadas referidas no artigo 52,

— os meios aplicados para garantir a qualidade das ligas

— os meios aplicados para garantir a qualidade das ligas
utilizadas ,

utilizadas ,

— se for caso disso, os métodos de soldadura,

— se for caso disso, os métodos de soldadura .

— o sistema do fabricante para a recepção de encomen
das, a produção de artefactos e a expedição dos
artefactos,

— fontes acreditadas para a aquisição de metais precio
sos, componentes e ferramentas
— o método de identificação dos artefactos.
O fabncante, ou o seu mandatario, coloca a referida
documentação ao dispor das autoridades nacionais para
fins da inspecção.
No caso de nem o fabricante nem o seu mandatário
estarem estabelecidos na Comunidade, a obrigação de
disponibilizar a documentação técnica incumbe ao res
ponsável pela comercialização do artefacto.

O fabricante, ou o seu mandatário, deposita esta docu
mentação junto de um organismo notificado por ele
escolhido. O organismo notificado verifica se tal docu

mentação é suficiente e se se encontram à disposição
elementos que apoiem a declaração referida no ponto 1 . 0
organismo notificado notifica o fabricante da sua decisão,
a qual conterá as conclusões do exame e a avaliação
fundamentada .

O fabricante informa o organismo notificado que apro
vou esta documentação de quaisquer projectos de modi
ficação desta última ou dos seus elementos. O organismo
notificado avalia as modificações propostas e determina
se estas ainda são suficientes e adequadas ou se se exige
uma nova verificação. A decisão é notificada ao fabrican
te. A notificação deve conter as conclusões da verificação
e a decisão de avaliação devidamente fundamentada.

(Alteração 37)
Anexo IV, ponto 3

3 . O fabricante toma todas as medidas necessánas para
que o processo de fabrico garanta a conformidade dos
artefactos com a documentação técnica prevista no ponto
2 e com os requisitos da directiva que lhes são aplicáveis .

3.

O fabricante, ou o seu mandatario, toma todas as

medidas necessárias para que o processo de fabrico
garanta a conformidade dos artefactos com a documenta
ção técnica prevista no ponto 2 e com os requisitos da
directiva que lhes são aplicáveis .
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(Alteração 38)
Anexo IV, ponto 4, primeiro paragrafo

4.

Um organismo notificado escolhido pelo fabricante

4.

O organismo notificado escolhido pelo fabricante

efectua ou manda efectuar controlos dos artefactos a
intervalos aleatórios . O controlo é exercido sobre uma

efectua ou manda efectuar controlos dos artefactos a
intervalos aleatórios . O controlo é exercido sobre uma

amostra apropriada dos artefactos acabados, recolhida no
local pelo organismo notificado, e efectuam-se ensaios
adequados, definidos na ou nas normas aplicáveis referi
das no artigo 52, ou ensaios equivalentes, para verificar a
conformidade dos produtos com os requisitos da presente

amostra apropriada dos artefactos acabados, recolhida no
local pelo organismo notificado, e efectuam-se ensaios
adequados, definidos na ou nas normas aplicáveis referi
das no artigo 52, ou ensaios equivalentes, para verificar a
conformidade dos produtos com os requisitos da presente

directiva.

directiva.

(Alteraçâo 39)
Anexo IV, ponto 4 bis (novo)
4 bis) O fabricante conservara em seu poder os mate
riais para ligas utilizados à partida ou os artefactos
acabados que não estejam em conformidade com a

documentação técnica referida no ponto 2 e com as
disposições da directiva que lhe são aplicáveis; o
fabricante informa o organismo notificado que toma
rá as medidas adequadas para retirar os artefactos
do mercado ou para proibir ou restringir a sua
comercialização.

(Alteraçâo 40)
Anexo IV, ponto 4 ter (novo)

4 ter) Para os fins do presente Anexo, considera-se que
o termo «Fabricante», se este último não estiver

estabelecido na Comunidade, designa igualmente o
mandatário ou o responsável pela sua comercializa
ção.

(Alteração 41 )
Anexo V, ponto 3. 1

3.1 . Cada artefacto, já marcado com a punção de
responsabilidade registada acompanhado da letra « e», é
analisado e submetido a ensaios adequados, definidos nas
normas aplicáveis referidas no artigo 52, ou a ensaios
equivalentes, para verificar a sua conformidade com os
requisitos essenciais que lhe são aplicáveis, enunciados
na presente directiva.

3.1 . Cada artefacto, j a marcado com a punção de toque
e a punção de responsabilidade registada, é analisado e
submetido a ensaios adequados, definidos nas normas
aplicáveis referidas no artigo 52, ou a ensaios equivalen
tes, para verificar a sua conformidade com os requisitos
essenciais que lhe são aplicáveis, enunciados na presente
directiva.

(Alteração 42)
Anexo V, ponto 3.2

3.2 . O organismo notificado apõe a punção de toque
nos perímetros referidos no anexo VII em cada artefacto
aprovado ou, se for caso disso, estabelece um certificado

3.2 . O organismo notificado apõe ou manda apor o
símbolo do organismo notificado acompanhado da letra
«e» em cada artefacto aprovado ou, se for caso disso,

CE de conformidade .

estabelece um certificado CE de conformidade .
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(Alteração 43 )
Anexo V, ponto 4.2
4.2. O organismo notificado apõe a punção de toque
nos artefactos do lote aceite dentro dos perímetros
referidos no anexo VII ou, se for caso disso, estabelece
um certificado CE de conformidade para cada artefacto
aceite ou para vários artefactos devidamente identifica

4.2 . O organismo notificado apõe ou manda apor o
símbolo do organismo notificado acompanhado da letra

dos .

identificados .

«e» nos artefactos do lote aceite ou , se for caso disso,

estabelece um certificado CE de conformidade para cada
artefacto aceite ou para vários artefactos devidamente

(Alteração 44)
Anexo VI, terceiro travessão

— independência, relativamente a execução dos en
saios, na elaboração dos relatórios, na emissão dos
certificados e na fiscalização previstas na presente
directiva, dos quadros e do pessoal técnico relativa
mente a todos os meios, grupos ou pessoas directa ou
indirectamente interessados no domínio abrangido
pela directiva,

— imparcialidade dos quadros e do pessoal técnico,
certificada por escrito, relativamente à execução dos
ensaios, na elaboração dos relatórios, na emissão dos
certificados e na fiscalização previstos na presente
directiva,

(Alteração 45 )
Anexo VII, ponto I, simbolo palddio

PALÁDIO

PALÁDIO

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de directiva
do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos artefactos em metais preciosos
(COM(93)<)322 — C3-0396/93 — (COD)<)472)

(Processo de co-decisão : primeira leitura)
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM(93)0322 —
(COD)0472) ('),

— Consultado pela Comissão, nos termos do artigo 1 00--A e do n2 2 do artigo 1 892-B do
Tratado CE, sobre a proposta da Comissão (COM(93)0570 — C3-0369/93 e C3-0396/93 ),
— 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 e o parecer da Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Defesa
do Consumidor (A3-0191 /94),
(')

JO C 318 de 25.11.1993 , p. 5
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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 adoptar nos termos do n2 2 do artigo
1 892-B do Tratado CE as alterações aprovadas pelo Parlamento;
4. Solicita ao Conselho que o informe, caso pretenda afastar-se do texto aprovado pelo
Parlamento, e que dê início ao processo de concertação ;
5 . Solicita nova consulta, caso a Comissão entenda modificar a sua proposta tal como alterada
pelo Parlamento ;

6.

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

6. Juventude na Comunidade

***I

A3-0235/94

Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a adopção da terceira fase do
programa «Juventude para a Europa», que se destina a promover o intercâmbio de jovens e
actividades no domínio da juventude na Comunidade Europeia (COM(93)0523 — C3-0527/93 —
94/0474(COD))

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇÔES

DA COMISSÂO

DO PARLAMENTO

(Alteração 1 )
(Em todo o texto substituir a expressão « Comunidade
Europeia » por « União Europeia »)

(Alteração 2)
Considerando 6 bis (novo)

6 bis. Considerando que, perante as conclusões dos
Conselhos Europeus de Edimburgo e de Copenhaga, já
mencionadas no considerando precedente, de que devem
ser tomadas medidas rigorosas e eficazes para combater
a exclusão e o racismo, os órgãos competentes da União
estão obrigados a prever as dotações necessárias para a
execução destas novas tarefas que lhes foram confiadas;

(Alteração 3 )
Considerando 7

7 . Considerando que os intercâmbios de jovens constituem um meio apropriado para melhor conhecer e melhor
compreender a diversidade das culturas dos Estados-

7 . Considerando que os intercâmbios de jovens consti
tuem um meio apropriado para melhor conhecer e melhor
compreender a diversidade das culturas dos Estados
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-membros e que, deste modo, contribuem para o reforço
da Comunidade, numa perspectiva de solidariedade ; que,
neste contexto, a participação dos jovens na preparação,
execução e acompanhamento dos seus projectos pode ser
aproveitada para reforçar as relações entre os jovens da
Comunidade num quadro de cidadania activa;

-membros e que, deste modo, contribuem para o reforço
da democracia, tolerância e coesão da Comunidade,
numa perspectiva de solidariedade ; que, neste contexto, a
participação dos jovens na preparação, execução e acom

panhamento dos seus projectos pode ser aproveitada para
reforçar as relações entre os jovens da Comunidade e da
sua cidadania activa ;

(Alteração 33 )
Considerando 12 bis (novo)

12 bis. Considerando que o programa «Juventude
para a Europa» deverá prever a participação dos Estados
europeus que se considera satisfazerem as condições que
lhes permitem aderir à União (Chipre e Malta), bem
como dos Estados associados da Europa Central e Orien
tal, na sequência das conclusões do Conselho Europeu de
Copenhaga (Junho de 1993); que a Comissão é convidada
a apresentar propostas tendentes a tornar o programa
comunitário aberto a estes países tomando como ponto de
partida os programas que já estão abertos à participação
dos países da AECL e prevendo as dotações suplementa
res necessárias ;

(Alteração 5 )
Considerando 12 ter (novo)

12 ter. Considerando que a acção da Comunidade no
âmbito das políticas de juventude requer um maior
interesse nos recursos financeiros e uma diversificação
constante das acções a empreender,
(Alteração 6)
Artigo l'~, n" 2, frase introdutória

2 . Para efeitos da presente decisão, a expressão «poli
tica de juventude» designa todas as medidas tomadas a
favor dos jovens pelos Estados-membros, que, no contex
to pedagógico específico do domínio da juventude, se
destinem a :

2. Para efeitos da presente decisão, a expressão «polí
tica de juventude» designa todas as medidas tomadas a
favor dos jovens pelos Estados-membros e pela União
Europeia; o programa «Juventude para a Europa» ins
creve-se nesta política global para a juventude e destina
- se a :

(Alteração 7)
Artigo 1-, n'- 2, primeiro travessão
— permitir e encorajar a participação activa dos jovens
na sociedade e nas suas instituições ;

— permitir e encorajar a participação dos jovens na
sociedade e nas suas instituições mediante uma
cidadania activa, facilitando-lhes a percepção do seu
ambiente histórico, social, cultural e político;

(Alteração 8)
Artigo H, n'~ 2, após o primeiro travessão (novo travessão)

— aumentar o grau de consciência da importância da
democracia na orgamzaçâo da sociedade;
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DO PARLAMENTO

(Alteração 9)
Artigo

rí± 2, após o terceiro travessão (novo travessão)
tornar os jovens conscientes da condição da Mulher
no mundo, proporcionar-lhes os meios necessários
para se defenderem das discriminações baseadas no
sexo e encorajar as mulheres a terem uma vida activa
em todos os sectores da sociedade;

(Alteração 10)
Artigo 1", n'~ 2, quinto travessão

incentivar os jovens a tomar consciência da diversi-

— incentivar os jovens a informarem-se e tomarem

dade das culturas e a reconhecer o seu valor intrínse-

consciência da diversidade das culturas e a reconhe

co ;

cerem o seu valor intrínseco ;

(Alteração 1 1 )
Artigo 1-, n" 2, sexto travessão

— permitir aos jovens perceber a noção de Comunidade
Europeia como parte integrante do seu ambiente
social , cultural e político.

— permitir aos jovens perceberem a noção de União
Europeia como parte integrante do seu ambiente
historico, social , cultural e político;

(Alteração 12)
Artigo 1-, n'~ 2, após o sexto travessão (novo travessão)
— encorajar os jovens a participarem activamente na
sociedade através de associações e organizações sem
fins lucrativos.

(Alteração 13)
Artigo 22, n'~ 2, alínea a)

a) Intensificar os intercâmbios de jovens de 15 a 25
anos que tenham residência na Comunidade ;

a) Intensificar os intercâmbios de jovens de 10 a 25 anos
que tenham residência principal na Comunidade ;

(Alteração 14)
Artigo 2r~, n" 2, alínea b bis) (nova)

b bis) criar condições favoráveis para que os encontros
atinjam uma qualidade elevada;

(Alteração 15)
Artigo 2'~, n- 2, alínea c)

c) permitir aos jovens beneficiar de acções comuns a
nível comunitário ligadas aos objectivos gerais da
política de juventude a nível nacional ou comunitá
rio ;

c) permitir aos jovens beneficiarem de acções comuns a
nível comunitário ligadas aos objectivos gerais da
política de juventude a nível local, regional, nacional
ou comunitário ;
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ALTERAÇÕES

TEXTO

DA COMISSÃO

DO PARLAMENTO

(Alteração 16)
Artigo 2-, n'- 2 bis (novo)

2 bis. Sempre que, no âmbito da execução do progra
ma, se revele oportuno ampliar a tipologia das acções e
objectivos prosseguidos, poderão ser empreendidas para
o efeito as acções experimentais adequadas, mesmo em
sectores não expressamente previstos nas disposições
anteriores.

(Alteração n2 17 )
Artigo 3'-, n'~ 2, após o parágrafo único (novo parágrafo)
Para o efeito, a Comissão terá igualmente em conta a
flexibilidade que implica a adaptação do programa aos
jovens particularmente desfavorecidos que, em conse
quência de condições prolongadas de insegurança em
matéria de emprego ou de formação, vivem numa situa
ção que é agravada por diversos factores de precariedade
ou exclusão que os conduzem a um nível elevado de
pobreza e os impedem de assumirem as suas responsabi
lidades ou de gozarem dos seus direitos fundamentais.

(Alteração ns 1 8)
Artigo 4-, n'- 3

3 . Cada Estado-membro esforçar-se-á, na medida do
possível, por adoptar as medidas necessárias para que os
jovens que participem nos intercâmbios ou nas activida
des transnacionais ao abrigo do programa não percam os
seus direitos, especialmente os relacionados com a segu
rança social.

3.
Cada Estado-membro adoptara as medidas neces
sárias para que os jovens que participem nos intercâm

bios ou nas actividades transnacionais ao abrigo do
programa não percam os seus direitos, especialmente os
relacionados com a sua protecção social .

(Alteração n2 19)

Artigo 4'-, n" 3 bis (novo)
3 bis.

Quando as agencias nacionais responsáveis pelo

programa se integrem numa estrutura administrativa
mais ampla, cada Estado-membro deverá zelar por que o
programa seja objecto de uma gestão de contabilidade

específica e por que a agência receba sem demora os
fundos que lhe são atribuídos pela Comissão Europeia.

(Alteração 35 )
Artigo 5'-, primeiro parágrafo

A Comissão sera assistida por um comité consultivo,
composto por representantes dos Estados-membros e
presidido pelo representante da Comissão. Assistem aos
trabalhos do Comité, na qualidade de observadores, um
representante do Conselho da Europa e um representante
do Fórum da Juventude da Comunidade Europeia.

A Comissão será assistida por um comité consultivo,
composto por representantes dos Estados-membros , por
representantes dos Estados que participam no programa
e por um representante do Fórum da Juventude, e
presidido pelo representante da Comissão . Assiste aos
trabalhos do Comité, na qualidade de observador, um
representante do Conselho da Europa.

9 . 5 . 94

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N2C 128/82

Terça-feira, 19 de Abril de 1994

TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

(Alteração 20)
Artigo &-, n'i 2 bis (novo)

2 bis. A Comissão devera adoptar todas as medidas
necessárias a fim de garantir a transparência de todas as
fases de aplicação do programa.
(Alteração 34)
Artigo 6", n" 2 ter (novo)

2 ter. O programa «Juventude para a Europa» devera
ser aberto (em modalidades a acordar) à participação dos
Estados europeus que se considera satisfazerem as condi
ções que lhes permitem aderir à União (Chipre e Malta),
bem como dos Estados da Europa Central e Oriental que
concluíram acordos de associação com a União Europeia,
com base em dotações suplementares que serão obrigato
riamente reforçadas.
(Alteração n2 22)

Anexo, Acção A.I, n- 2.2, ponto 1 bis (novo)
1 bis. A título excepcional, a Comissão poderá autori
zar o benefício do programa a jovens que não correspon
dam a este critério de idade, mas apenas dentro do limite
global de um décimo dos efectivos do grupo abrangido
pelo intercâmbio.
(Alteração n2 23 )

Anexo, Acção A.I, n- 2.2, ponto 5, após o parágrafo único (novo parágrafo)
No caso dos jovens muito desfavorecidos cuja situação é
contemplada pelo segundo parágrafo do n? 2 do artigo 3-,
a Comissão adoptará todas as disposições de adaptação
que achar necessárias a fim de tornar mais flexíveis as
modalidades de acesso desses jovens ao programa, tendo
em conta as dificuldades específicas que enfrentam no
meio em que vivem, e ainda para reforçar as acções de
preparação e acompanhamento dos intercâmbios organi
zados para estes jovens.
(Alteração n2 24)

Anexo, Acção A.I, n'i 2.2, ponto 5 bis (novo)
5 bis.

Sejam quais forem os projectos que lhe sejam

submetidos, a Comissão zelará por que se baseiem numa
concepção pedagógica elaborada e susceptível de promo
ver, junto dos jovens, a consciência da sua cidadania
europeia.
(Alteração 25 )

Anexo, Acçâo AJI. 1 , ponto 5 bis (novo)
5 bis. O apoio as iniciativas destinadas aos jovens
deverá revestir-se da flexibilidade necessária para incen
tivar todas as iniciativas que tenham especial carácter
inovador.
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TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

(Alteração n2 26)

Anexo, Acçâo A. II. 2, ponto 4 bis (novo)
4 bis. Com vista a preparação dos intercâmbios desti
nados aos jovens muito desfavorecidos referidos no
segundo parágrafo do n? 2 do artigo 32, os jovens que
tiverem efectuado um estágio de serviço voluntário nou
tro Estado-membro poderão ser autorizados pela Comis
são a prolongá-lo no seu próprio país, junto de uma
organização sem fins lucrativos cuja actividade principal
seja posta ao serviço de jovens vítimas de grande pobreza
ou de outras formas de exclusão social, por tempo
equivalente a metade da duração do estágio efectuado
noutro Estado-membro.

(Alteração 27)
Anexo, Acção B, ponto 3.1 .

3.1 . Para alem das actividades que impliquem directa
mente aos jovens, a Comunidade apoiará igualmente

3.1 . Para alem das actividades que impliquem directa
mente aos jovens, a Comunidade apoiará igualmente

actividades destinadas aos animadores socio-educativos

actividades destinadas aos animadores socio-educativos

responsáveis directos por actividades de juventude ou
com elas relacionados, e aos responsáveis pela sua
formação .

responsáveis directos por actividades de juventude ou
com elas relacionados, e aos responsáveis pela sua
formação, bem como às pessoas que ocupem posições de
responsabilidade nas organizações de juventude.

(Alteração 28 )
Anexo, Acçâo B. I, ponto i)
i)

Actividades (nomeadamente visitas de estudo de

i)

Actividades ( nomeadamente visitas de estudo de

curta duração, estágios linguísticos, bolsas para os
parceiros, seminários de contacto, seminários sobre a
gestão dos intercâmbios culturais), destinados por
um lado a favorecer a busca de parceiros e/ou ao
lançamento de projectos de intercâmbios de coopera
ção e, por outro, sensibilizar os animadores para a
realidade comunitária e para a situação do trabalho

curta duração, bolsas para os parceiros , seminários
de contacto) destinados por um lado a favorecer a
busca de parceiros e/ou ao lançamento de projectos
de intercâmbios de cooperação e, por outro, sensibi
lizar os animadores para a realidade comunitária e
para a situação do trabalho no domínio da juventude
nos diferentes Estados-membros .

no domínio da juventude nos diferentes Estados
membros .

(Alteração 29)
Anexo, Acçâo C, ponto 4.4 bis (novo)
4.4 bis)

No âmbito desta acção serão também apoiadas

actividades e iniciativas de interesse comunitário

propostas por organizações de jovens sem carácter
governamental .

(Alteração 30)

Anexo, Acçâo E, ponto 6.1 bis (novo)
6.1 bis) No que se refere a informação dos jovens, a
Comissão deverá prestar uma informação objectiva e
crítica, que os esclareça sobre os respectivos direitos
e deveres e os conduza a uma reflexão activa, cons

trutiva e profunda sobre a União Europeia.
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ALTERAÇOES

TEXTO

DA COMISSÀO

DO PARLAMENTO

(Alteração 3 1 )
Anexo, Acção E, ponto 6.2, primeiro travessão
— desenvolvimento das capacidades das estruturas
criadas pelos Estados-membros no processo de difu
são da informação destinada aos jovens ;

— desenvolvimento das capacidades das estruturas,
tanto públicas como privadas (governamentais e
associativas), criadas pelos Estados-membros no pro
cesso de difusão da informação destinada aos jovens ;

(Alteração 32)

Anexo, Acção E, ponto 6.2, após o quarto travessão (novo travessão)
— sera feito um esforço especial com vista a garantir
que as informações atinjam os grupos beneficiários,
especialmente no caso dos jovens desfavorecidos.

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de decisão
do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à adopção da terceira fase do programa
«Juventude para a Europa» que se destina a promover o intercâmbio de jovens e actividades no
domínio da juventude na Comunidade Europeia (CC)M(93)0523 — C3-0527/93 — 0474(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)
O Parlamento Europeu ,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho
(CC)M(93)0523 — C3-0527/93 — 0474(CC>D)),
— Tendo em conta o n2 2 do artigo 1 892-B do Tratado CE e o artigo 1262 do Tratado CE, nos
termos dos quais a proposta da Comissão lhe foi apresentada (C3-0527/93),
— Tendo em conta o artigo 582 do seu Regimento,

— Tendo em conta o relatório da Comissão para a Cultura, a Juventude, a Educação e os Meios
de Comunicação Social e o parecer da Comissão dos Orçamentos (A3-0235/94),
1.

Aprova a proposta da Comissão, com as alterações que lhe introduziu ;

2.

Convida a Comissão a alterar a sua proposta nesse sentido, nos termos do n2 2 do artigo

1892-A do Tratado CE ;

3 . Convida o Conselho a incluir na posição comum que adoptará nos termos do n2 2 do artigo
1892-B do Tratado CE as alterações aprovadas pelo Parlamento;
4. Convida o Conselho a informar o Parlamento e a abrir o processo de concertação, caso
pretenda afastar-se do texto aprovado pelo Parlamento;

5 . Recorda que a Comissão deve apresentar ao Parlamento qualquer alteração que entenda
incluir na sua proposta tal como alterada pelo Parlamento;
6.

Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer ao Conselho e à Comissão.
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7. Sistemas de garantia dos investidores

***I

A3-0209/94

Proposta de directiva do Conselho relativa aos sistemas de garantia dos investidores
(COM(93)0381 — C3-0441/93 — 94/0471(COD))

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
ALTERAÇÔES

TEXTO

DA COMISSÂO (*)

DO PARLAMENTO

(Alteração 1 )
Artigo 1-, ponto 1

1.

«Empresa de investimento», uma empresa de inves
timento autorizada nos termos do artigo 32 da direc
tiva « serviços de investimento», ou uma instituição
de crédito cuja autorização, em conformidade com as
directivas 77/646/CEE e 89/780/CEE, abrange um
ou mais dos serviços de investimento enumerados na
secção A do anexo da directiva « serviços de investi

1.

«Empresa de investimento», uma empresa de inves
timento, como definida no n2 2 do artigo 12 da
directiva «serviços de investimento» e autorizada
nos termos do artigo 32 da mesma directiva, ou uma
instituição de crédito cuja autorização, em conformi
dade com as directivas 77/780/CEE e 89/646/CEE,

abrange um ou mais dos serviços de investimento
enumerados na secção A do anexo da directiva
«serviços de investimento»;

mento»;

(Alteração 2)
Artigo 1-, ponto 4

4.

«Investidor», uma pessoa que confiou dinheiro ou
instrumentos a uma empresa de investimento no

4.

âmbito de uma actividade de investimento .

« Investidor», uma pessoa que confiou dinheiro ou
instrumentos a uma empresa de investimento para
efeitos de investimento ou na perspectiva de um
futuro investimento .

(Alteração 3 )
Artigo J '-, ponto 4 bis (novo)
4 bis) «Sucursal», um local de actividade que constitui
uma parte desprovida de personalidade jurídica de
uma empresa de investimento e que presta serviços
de investimento para os quais a empresa de investi
mento obteve uma autorização; vários locais de
actividade instalados no mesmo Estado-membro por
uma empresa de investimento com a sua sede estatu
tária em outro Estado-membro serão considerados
como uma só sucursal.

(Alteração 4)
Artigo 2-, n" 1 , primeiro parâgrafo
1.

Os Estados-membros certificar-se-ão de que seja

1.

Os Estados-membros certificar-se-ão de que seja

criado e oficialmente reconhecido no seu território um

criado e oficialmente reconhecido no seu território um

sistema (ou sistemas) de garantia dos investidores .

sistema (ou sistemas) de garantia dos investidores

(*)
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TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

Nenhuma empresa de investimento que o Estado-mem
bro autorize pode exercer actividades de investimento se
não participar nesse sistema. O sistema prestará cobertu
ra aos investidores no que diz respeito às actividades de
investimento efectuadas no âmbito da livre prestação de
serviços noutros Estados-membros e em relação a activi
dades de investimento realizadas através de sucursais

e que qualquer empresa de investimento que pretenda
exercer actividades de investimento seja membro desse
sistema. O sistema prestará cobertura aos investidores no
que diz respeito às actividades de investimento efectua
das no âmbito da livre prestação de serviços noutros
Estados-membros e em relação a actividades de investi
mento realizadas através de sucursais criadas por empre

criadas por empresas de investimento noutros Estados

sas de investimento noutros Estados-membros .

- membros .

(Alteraçâo 5 )
Artigo 2'-, n'- 2, terceiro travessão
à devolução aos investidores de quaisquer instru
mentos que lhes pertençam e que sejam administra
dos ou negociados por sua conta no âmbito de

— à devolução aos investidores de quaisquer instru
mentos que lhes pertençam e que sejam administra
dos, negociados ou geridos por sua conta no âmbito

actividades de investimento .

de actividades de investimento .

(Alteraçâo 6)
Artigo 5'-, segundo parágrafo

Se, na sequencia destas medidas, não for possível garan
tir que a empresa de investimento ou a sua sucursal
cumpra as suas obrigações, os gestores do sistema podem
excluir do sistema a empresa de investimento ou a
sucursal , sempre que a legislação nacional autorize essa
exclusão e com o consentimento expresso das autorida
des competentes .

Se, na sequência destas medidas, não for possível garan
tir que a empresa de investimento ou a sua sucursal
cumpra as suas obrigações, os gestores do sistema exclui
rão do sistema a empresa de investimento ou a sucursal,
sempre que a legislação nacional autorize essa exclusão e
com o consentimento expresso das autoridades compe
tentes .

(Alteração 7)
Artigo 11

O mais tardar cinco anos apos a data referida no n2 1 do
artigo 122, a Comissão apresentará ao Conselho um
relatório relativo à aplicação da presente directiva, acom
panhado, se for caso disso, de propostas de revisão.

O mais tardar très anos após a data referida no n2 1 do
artigo 1 22, a Comissão apresentará ao Parlamento Euro
peu e ao Conselho um relatório relativo à aplicação da
presente directiva, acompanhado, se for caso disso, de
propostas de revisão.

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de directiva
do Conselho relativa aos sistemas de garantia dos investidores (COM(93)0381 — C3-0441/93 —
94/047 1 (COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho
(CC)M(93)0381 — 94/047 1 (COD)) ('),

— Tendo em conta o n2 2 do artigo 1 892-B e o n2 2 do artigo 572 do Tratado CE, nos termos dos
quais a proposta lhe foi apresentada (C3-0441 /93 ),
C)
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— Tendo em conta o artigo 582 do seu Regimento,
— 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
(A3-0209/94),

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 89--A do Tratado CE ;

3 . Convida o Conselho a incluir na posição comum que adoptará nos termos do n2 2 do artigo
1 892-B do Tratado CE as alterações aprovadas pelo Parlamento ;
4. Solicita ao Conselho que o informe caso entenda dever afastar-se do texto aprovado pelo
Parlamento, caso em que requer a abertura do processo de concertação ;
5 . Recorda que a Comissão está obrigada a apresentar ao Parlamento qualquer alteração que
pretenda introduzir na sua proposta após a alteração desta pelo Parlamento;

6.

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

8. Orientações gerais da política economica
B3-0386/94

Resolução sobre as orientações gerais das politicas economicas
O Parlamento Europeu,

A. Considerando que a Comunidade atravessa, desde há vários anos , uma situação económica e
social caracterizada por um abrandamento acentuado do crescimento económico, o que tem
como consequência uma degradação acelerada da situação do emprego na Europa, o que
afecta todos os trabalhadores, nomeadamente os jovens ;

B. Considerando o desespero crescente das populações europeias, devido ao fracasso do
conjunto de todas as políticas tradicionais até agora aplicadas para tentar reduzir o
desemprego, bem como o risco de ruptura do tecido social das nossas sociedades e o
fenómeno de exclusão que ele implica;
C. Considerando o papel determinante das pequenas e médias empresas na criação de empregos
na Comunidade ;

D. Considerando, na perspectiva da União Económica e Monetária, as importantes restrições
impostas aos Estados-membros em matéria de convergência e a limitada latitude de que estes
dispõem para fazer face à situação dramática do emprego ;
E. Considerando que um retorno ao crescimento, já perceptível , não se traduzirá num recuo
muito rápido do desemprego,
Emprego

1 . Espera vivamente que a aplicação do Livro Branco sobre o Crescimento, a Competitividade
e o Emprego traga elementos de resposta concretos para o relançamento da actividade
económica, a fim de que a União Europeia recomece a criar empregos e seja salvaguardado o
tecido social dos Estados-membros ;

2. Entende ser indispensável, sem por isso se pôr em causa o objectivo da UEM, voltar a dar
aos Estados-membros a latitude necessária para lhes permitir responder com mais flexibilidade
às legítimas expectativas das populações, ou seja, a diminuição progressiva do desemprego ;
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3 . Recorda o papel determinante das PME em matéria de criação de empregos e de
salvaguarda do tecido social e a nível da competitividade dos Estados ; salienta a necessidade do
reforço de políticas que favoreçam a criação e o desenvolvimento das PME;
4. Entende ser indispensável, a médio prazo, conseguir-se uma baixa sensível do custo do
trabalho não qualificado, bem como das deduções sobre os salários modestos e mínimos, os
encargos familiares e as quotizações para a segurança social ;

5 . Considera que a redução do tempo de trabalho não poderá constituir uma panaceia para
lutar contra o desemprego e adverte contra qualquer política comunitária que tenda a considerar o
emprego numa perspectiva de repartição da penúria;
6 . Relembra a importância do trabalho a tempo parcial como uma das respostas possíveis para
a situação dramática do desemprego, tendo em conta as necessidades de determinados sectores
de actividade, e entende que o recurso a este tipo de trabalho comporta várias vantagens e evita,
em especial , os inconvenientes mais graves da redução geral e maciça da duração do trabalho;
7 . Entende ser indispensável promover o desenvolvimento de uma política social específica
para as regiões periféricas e desfavorecidas, que abranja em especial a criação de empregos e a
melhoria dos serviços públicos, bem como a utilização optimizada das iniciativas comunitárias ;

8 . Solicita à Comissão, no âmbito do seu Livro Branco, que favoreça a acção dos
Estados-membros destinada a uma mobilização de todos os seus recursos humanos e naturais
num espírito de solidariedade e de reforço da coesão social, sem por isso pôr em causa as
indispensáveis políticas de saneamento das finanças públicas ;
9. Recorda que tanto o meio como o objectivo de qualquer política de recuperação do emprego
na Europa não pode ser o de reduzir ou desvalorizar a importância do trabalho humano, mas, pelo
contrário, o de revalorizar o seu papel na economia;
\

1 0. Entende ser indispensável , para permitir um aumento do emprego na Europa, efectuar uma
melhor repartição da carga fiscal , através de uma menor tributação do trabalho e de um melhor
aproveitamento dos recursos raros e não renováveis ;
Crescimento e competitividade

1 1 . Recorda a necessidade imperiosa de estimular o crescimento na Comunidade, consciente
no entanto de que ele não pode, por si só, pôr um termo ao dramático nível de desemprego
existente ;

12 . Toma nota do consenso alcançado no Conselho «ECOFIN» de 22 de Novembro de 1993
quanto à identificação de determinadas «orientações» gerais destinadas a reforçar o crescimento
e a restabelecer a confiança e, em especial , a prosseguir o saneamento orçamental, a redução das
taxas de juro, o aumento da flexibilidade do mercado de trabalho e a diminuição dos custos do
trabalho ;

13 . Entende que qualquer estratégia a médio prazo destinada a favorecer o crescimento, a
competitividade e o emprego deve, prioritariamente, valorizar os grandes jazigos de empregos
actualmente existentes nos Estados da Comunidade, em especial através do incentivo à
construção de infra-estruturas de transporte, de decisões fiscais que dêem de novo confiança aos
empresários e incitem as empresas a efectuar investimentos imobiliários, do aumento do número
das PME e da procura, a prazo, de uma franquia completa de quotização patronal , até ao nível dos
salários mais baixos ;

14 . Recorda que diversos sectores como a biotecnologia, as telecomunicações e os trabalhos
de infra-estruturas representam «jazigos de crescimento» significativos ;
*

*

15 .

*

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e

aos Governos dos Estados-membros .
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9. Pedido de levantamento da imunidade parlamentar da Deputada Roth
A3-0167/94

Decisão relativa ao pedido de levantamento da imunidade parlamentar da Deputada Roth
O Parlamento Europeu,

— Tendo recebido um pedido de levantamento da imunidade parlamentar da Deputada Roth,
transmitido, em 16 de Novembro de 1993 , pelo Primeiro Procurador-Geral da República
Federal da Alemanha, e comunicado em sessão plenária de 17 de Janeiro de 1994,

— 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 ao Parlamento Europeu por sufrágio universal directo,
de 20 de Setembro de 1976 ,

— Tendo em conta os acórdãos do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias de 12 de
Maio de 1964 e de 10 de Julho de 1986 ('),

— Tendo em conta o n2 2 do artigo 462 da Lei Fundamental da República Federal da Alemanha,
— 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 (A3-0167/94),

1.

Decide não levantar a imunidade parlamentar da Deputada Roth;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir de imediato a presente decisão, bem como o
relatório da sua comissão, às autoridades competentes da República Federal da Alemanha.
C)

Cf. Colectânea de Jurisprudência do TJCE de 1964, p. 397 , processo n- 101 /63 (Wagner/Fohrmann e Krier); ibidem,
1986, p. 2403 , processo n£ 149/85 (Wybot/Faure).

10. Fiscalidade das empresas
a)

*

A3-0078/94

L

Proposta de directiva do Conselho que altera a Directiva 90/434/CEE do Conselho, de 23 de Julho
de 1990, relativa ao regime fiscal comum aplicável às fusões, cisões, entradas de activos e
permutas de acções entre sociedades de Estados-membros diferentes (COM(93)0293 — C3
0287/93)

Esta proposta foi aprovada.
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Resolução legislativa que contém o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de directiva
do Conselho que altera a Directiva 90/434/CEE do Conselho, de 23 de Julho de 1990, relativa ao
regime fiscal comum aplicável às fusões, cisões, entradas de activos e permutas de acções entre
sociedades de Estados-membros diferentes (COM(93)0293 — C3-0287/93)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (CC)M(93)0293) ('),

— Consultado pelo Conselho, nos termos do artigo 1002 do Tratado CE (C3-0287/93 ),
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e da

Política Industrial (A3-0078/94),

1.

Aprova a proposta da Comissão;

2.

Solicita ao Conselho que o informe, caso pretenda afastar-se do texto aprovado pelo

Parlamento ;

3 . Requer o início do processo de concertação, caso o Conselho pretenda afastar-se do texto
aprovado pelo Parlamento;
4.

Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da

Comissão ;

5.
C)

Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer ao Conselho e à Comissão.
JO C 225 de 20.8.1993, p. 3

II.

Proposta de directiva do Conselho que altera a Directiva 90/435/CEE do Conselho, de 23 de Julho
de 1990, relativa ao regime fiscal comum aplicável às sociedades filiais de Estádos-membros
diferentes (COM(93)0293 — C3-0288/93)

Esta proposta foi aprovada com a seguinte alteração:
TEXTO

ALTERAÇÔES

DA COMISSÂO (*)

DO PARLAMENTO

(Alteração 1 )
ARTIGO 2'- bis (novo)

Artigo 52, n'i 1 (Directiva 90/435/CEE)

O ns 1 do artigo 5? da Directiva 90/435/CEE passa a ter a
seguinte redacção:
«1. Os lucros distribuídos por uma sociedade afi
liada à sua sociedade-mãe são, pelo menos quando
esta detém, juntamente com outras sociedades que
fazem parte do mesmo grupo, uma participação
mínima de 25% no capital da afiliada, isentos de
retenção na fonte. Considera-se que duas sociedades
(*)

JO C 225 de 20.8 . 1993 , p. 5
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ALTERAÇÔES

TEXTO

DA COMISSÂO

DO PARLAMENTO

são membros do mesmo grupo caso uma seja afiliada a
75% da outra ou caso ambas sejam afiliadas a 75% de
uma terceira; para os presentes efeitos, considera-se que
uma sociedade é uma afiliada a 75% de outra sociedade

se e enquanto uma percentagem não inferior a 75% do
seu capital for detida, directa ou indirectamente, pela
outra sociedade.»

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre uma proposta de
directiva do Conselho que altera a Directiva 90/435/CEE do Conselho, de 23 de Julho de 1990,
relativa ao regime fiscal comum aplicável às sociedades filiais de Estados-membros diferentes
(C()M(93)0293 — C3-0288/93)
(Processo de consulta)
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (CC)M(93)0293 ) ('),
— Consultado pelo Conselho, nos termos do artigo 1002 do Tratado CE (C3-0288/93 ),
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e da

Política Industrial (A3-0078/94),

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 n£ 2 do artigo

1 892-A do Tratado CEE ;

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

Comissào ;

6.
C)

Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer ao Conselho e à Comissão.
JO n2 C 225 de 20.8.1993, p. 5
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b)

A3-0207/94

Resolução sobre a Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu na
sequência das conclusões do Comité de Reflexão presidido por Onno Ruding e relativo às
orientações em matéria de fiscalidade das empresas no âmbito do aprofundamento do Mercado
Interno

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta o relatório da comissão de peritos independentes em matéria de fiscalidade
das empresas (Comité Ruding),
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu na
sequência das conclusões do Comité de Reflexão presidido por Onno Ruding e relativo às
orientações em matéria de fiscalidade das empresas no âmbito do aprofundamento do
Mercado Interno (SEC(92) 1118),
— Tendo em conta o artigo 1482 do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e da

Política Industrial (A3-0207/94),

A. Considerando que a União Europeia precisa de um mercado único eficaz, no qual as decisões
relativas a investimentos não sejam afectadas por distorções entre os sistemas fiscais
nacionais ;

B. Considerando que o Parlamento Europeu desde há muito tem apoiado as políticas
comunitárias que visam criar esse mercado único;

C. Considerando que as melhorias efectuadas nos domínios fiscais se revelaram decepcionan
tes, especialmente devido à regra da unanimidade aplicada nas deliberações do Conselho ;
D. Considerando que diversas propostas da Comissão foram bloqueadas durante muitos anos
no Conselho, embora o Parlamento Europeu tenha dado o seu parecer sobre o respectivo
conteúdo ;

E. Considerando que desde 1 990 foram conseguidos progressos no aspecto da eliminação da
dupla tributação dos fluxos de rendimentos transfronteiras relativamente às fusões e às
sociedades-mães-filiais mas que ainda deverão ser feitos progressos nos aspectos dos
pagamentos de juros e de royalties, na compensação — pelas sociedades-mães — dos
prejuízos das suas filiais ou subsidiárias situadas em Estados-membros diferentes, assim
como num sistema comum de retenção na fonte dos dividendos pagos aos accionistas,
1 . Regozija-se com o relatório do Comité Ruding, que constitui uma importante contribuição
para o debate sobre o papel da fiscalidade das empresas e o seu impacto sobre os fluxos
financeiros e de investimento transfronteiras ;

2 . Apoia a abordagem pragmática recomendada pela Comissão, tendo em conta o princípio da
subsidiariedade e o alcance da soberania dos Estados-membros em matéria de tributação, como
previsto nos Tratados ;
3 . Salienta que qualquer proposta da Comissão sobre a tomada de medidas, a nível da UE,
relativas à reforma da fiscalidade das empresas deve ocorrer apenas na sequência de um processo
de consulta global dos Estados-membros, com vista a determinar quais as questões que deverão
ser resolvidas a nível da União Europeia;
4. Está convicto de que quaisquer alterações recomendadas deverão ter em conta o contexto
fiscal geral associado à criação da UEM, as restrições orçamentais que enfrentam os Estados
-membros, as implicações , para as outras formas de tributação, de quaisquer alterações ao
método de cálculo de matérias colectáveis ou do imposto sobre o rendimento e o papel mais
amplo da fiscalidade das empresas como instrumento da política económica;
5 . Sugere que se tome em consideração o efeito da fiscalidade das empresas nos fluxos de
investimento e comércio, não só entre os Estados-membros mas também entre a União Europeia
e os países terceiros ;
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6 . Insiste na necessidade de o informar regularmente do essencial das consultas entre a
Comissão e o Conselho e de consultar o PE, como for adequado, sobre quaisquer propostas
específicas ;

Eliminação da dupla tributação dos fluxos de rendimentos transfronteiras
Retenção na fonte

7 . Aceita a necessidade de proceder à eliminação da dupla tributação dos fluxos de
rendimentos transfronteiras, de acordo com a abordagem apresentada em 1990 pela Comissão
relativamente a um regime fiscal comum aplicável às fusões , cisões, entradas de activos e
permutas de acções e à proposta complementar sobre a tributação das sociedades-mães-filiais, e
ao alargamento do alcance destas duas directivas tal como aprovado pelo Comité Económico e
Social na sua reunião de 16-17 de Fevereiro de 1994 ;

8 . Contesta a proposta do Comité Ruding de uma taxa uniforme de retenção na fonte de 30%
sobre a distribuição de dividendos pelas empresas com sede na CE, relativamente aos outros
dividendos não abrangidos na Directiva sociedades-mães-filiais distribuídos a accionistas não
identificados como residentes na CE, por pensar que isso poderia desencorajar estes investidores
de investirem os seus fundos na UE e levar os residentes na UE a investir fora da União ; poderia
igualmente acontecer que uma taxa deste tipo fosse contrária ao princípio da neutralidade entre o
investimento e o financiamento por empréstimo;

Preços das transferências

9. Aprova a recomendação do Comité Ruding de que todos os Estados-membros ratifiquem a
Convenção de Arbitragem e, em especial, exorta os três Estados-membros que ainda não o
fizeram a dar prioridade à sua ratificação; isto terá por consequência que, em princípio, os preços
serão determinados em condições de concorrência aberta (dealing at arm's length), enquanto
base para os preços das transferências ; solicita à Comissão que proceda a um estudo a nível
comunitário e global para saber se uma eventual mudança coordenada para uma Fiscalidade
Unitária poderá constituir um meio mais eficaz para abordar os problemas da evasão fiscal
praticada pelas sociedades transnacionais e da concorrência fiscal entre as autoridades respon
sáveis pela fiscalidade ;
10. Além disso, considera que seria desejável tratar os problemas da subcapitalização, da
imputação das despesas da sede e outras questões mais amplas levantadas pela facturação dos
serviços centrais dos grupos (por exemplo, a I&D) referidos na subdivisão «preços das
transferências» e aprova a sugestão do desenvolvimento da prática de rullings, que permite à
empresa conseguir uma decisão prévia da administração fiscal relativamente às implicações
fiscais da escolha económica e/ou jurídica que pretende realizar;

1 1 . Durante a introdução de um sistema global de rullings, solicita que se proceda a uma
maior troca de informações entre as autoridades fiscais, de forma a prestar às empresas
interessadas informações sobre as implicações fiscais dos fluxos de rendimentos transfronteiras ;

Convenções bilaterais
12. Apoia o pedido de conclusão, pelos Estados-membros, da rede de convenções fiscais
bilaterais no território da União, subordinada à consulta global, pela Comissão, das medidas
tomadas pelos Estados-membros , de forma a definir uma atitude comum no que respeita à
política relativa às convenções da dupla tributação relativamente a cada um dos Estados
-membros e aos países terceiros ;
13 . Está convicto de que esta acção comunitária deve limitar-se estritamente aos domínios de
maior interesse para a União Europeia e, em especial, às disposições abrangidas pela
regulamentação comunitária;
14. Além disso, concorda com o papel a desempenhar pela Comissão no sentido de assegurar
que as convenções bilaterais preventivas da dupla tributação respeitem o princípio da não
-discriminação e as directivas comunitárias existentes em matéria fiscal;
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Compensação de prejuízos

15 . Regista as observações do Comité Ruding sobre a ausência de instrumentos que permitam
a grupos de empresas estabelecidos na União compensarem prejuízos sofridos num Estado
-membro através de lucros realizados num outro ;

16. Como primeira medida, exorta os Estados-membros reunidos no âmbito do Conselho a
aprovarem a proposta de directiva (CC)M(90) 595 ) que propõe que as empresas assumam os
prejuízos dos estabelecimentos estáveis e das filiais situadas noutros Estados-membros ;
1 7 . Reconhece que a proposta de directiva supramencionada não contempla a possibilidade de
compensação dos prejuízos entre diferentes filiais da mesma sociedade-mãe ;
18 . Dado que as compensações horizontais não estão à disposição da generalidade dos
Estados-membros, considera prematura qualquer tentativa de instituir compensações verticais e
horizontais completas a nível da União Europeia;

Imposto sobre o rendimento das sociedades
Taxas do imposto sobre o rendimento

19 . Concorda com a opinião da Comissão de que a proposta do Comité Ruding de uma taxa
mínima do imposto sobre o rendimento das sociedades no valor de 30% causaria problemas, que
poderiam, inter alia,
— tornar os Estados-membros mais vulneráveis à concorrência, em matéria de tributação, de
Estados não-membros ,

— colocar dificuldades às PME em termos de redução dos encargos fiscais em alguns
Estados-membros ,

e que não podem ser tomados independentemente da relação entre as taxas do imposto sobre o
rendimento e as definições e estrutura das matérias colectáveis fiscais ;

Matéria colectável fiscais

20. Apoia a opinião da Comissão de que o grau de harmonização de matérias colectáveis
contemplado pelo Comité Ruding é contrário ao princípio da harmonização mínima defendido
pelo próprio Comité ;
2 1 . Regista a análise do Comité Ruding segundo a qual as diferenças entre as normas relativas
às matérias colectáveis têm, geralmente, um impacto reduzido nas disparidades relativas ao custo
do capital entre os diversos Estados-membros ;
22 . Nota que muitas das propostas de harmonização teriam como efeito uma redução da
matéria colectável do imposto sobre as sociedades , com implicações potenciais tanto para os
aumentos das taxas como para a transferência dos encargos fiscais para outra parte da matéria
colectável fiscal ;

23 . Concorda especialmente com o compromisso da Comissão no sentido de estudar medidas
comunitárias relativas à definição dos lucros tributáveis, ao reporte dos prejuízos no estrangeiro,
à dedutibilidade das contribuições pagas por ou para trabalhadores expatriados e à dedutibilidade
dos prémios de seguro, sendo estes últimos aspectos compatíveis com o objectivo de facilitar a
livre circulação de trabalhadores ;

Pequenas e medias empresas

24. Congratula-se com o apoio da Comissão à extensão, às empresas não constituídas em
sociedades de capitais, da opção a favor da sujeição ao imposto sobre o rendimento das
sociedades e insta à apresentação de propostas a este respeito ;
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Neutralidade de tratamento dos dividendos de origem estrangeira relativamente aos de origem
interna

25 . Regozija-se com a intenção da Comissão de iniciar discussões com os Estados-membros
sobre as formas de pôr em prática as recomendações do Comité Ruding, mas faz notar que o
abandono da condição de reciprocidade levará a que o Estado de residência dos accionistas
beneficiários dos dividendos extraterritoriais tenha de suportar unilateralmente o custo do
reembolso ou da imputação do imposto sobre as sociedades pago no Estado que é fonte do
dividendo ;

Incentivos fîscais

26. Apoia a tese do Comité Ruding de que, dada a crescente mobilidade tanto dos capitais
como dos serviços financeiros, existe o perigo de surgirem condições de concorrência desleal ao
aplicarem-se incentivos fiscais, de que tais incentivos não devem ter nenhuma relação com a
matéria colectável e devem ser transparentes, e ainda de que os auxílios estatais na acepção do
Artigo 922 devem ser objecto de uma aplicação mais rigorosa do que até aqui ;
27 . Concorda com a ideia de que deve existir uma maior transparência quanto aos referidos
auxílios estatais e exorta a Comissão a aplicar critérios mais rigorosos a esse respeito e a tentar
obter um maior equilíbrio com a política regional, ambiental e industrial da Comunidade ;
28 . Reconhece, contudo, que um tratamento fiscal favorecido pode, em certas circunstâncias,
ter um papel legítimo a desempenhar enquanto elemento de uma estratégia coerente de
desenvolvimento regional ;
Conclusão

29 .

Reconhece que, de facto, a fiscalidade coloca problemas à realização total do mercado

único e da União Económica e Monetária;

30. Observa que a regra da unanimidade na adopção de decisões pelo Conselho funciona
como um obstáculo importante ao desenvolvimento de legislação comunitária;

31 .

É de opinião que deve haver um maior respeito pelo princípio da subsidiariedade;

32 . Sugere que a acção comunitária no campo da fiscalidade das empresas se limite ao mínimo
necessário, de forma a garantir a correcta realização do mercado interno e do objectivo último da
completa União Económica e Monetária; em particular, realça a necessidade de proceder
prioritariamente à eliminação da dupla tributação dos fluxos de rendimentos transfronteiras .
*

*

33 .

*

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução a Comissão, ao Conselho e

aos Governos dos Estados-membros .
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11 . Aditivos na alimentação para animais
a)

*

A3-0102/94
II.

Proposta de directiva do Conselho que altera a Directiva 70/524/CEE relativa aos aditivos na
alimentação para animais (COM(93)0251 — C3-0280/93)

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO (*)

DO PARLAMENTO

(Alteração 1 )
Após o nono considerando (novo considerando)

Considerando que, em conformidade com as directrizes
da Directiva 87/153/CEE ('), se reveste de particular
importância que o aditivo não seleccione factores de
resistência e que, nesta eventualidade, importa verificar
se os mesmos não são portadores de resistências múlti
plas, nem são transmissíveis, e se existe uma resistência
cruzada em relação aos antibióticos utilizados para fins
terapêuticos;
C)

JO L 64 de 7.3.1987, p. 19

(Alteraçâo 2)
ARTIGO l'i, NUMERO 4

Artigo 2'i, alinea b) (Directiva 70/524/CEE )

b) Aditivos que são objecto de uma autorização que
vincula o responsável pela colocação no mercado: os
aditivos que pertencem aos grupos de aditivos que

b) Aditivos que são objecto de uma autorização que
vincula o responsável pela colocação no mercado
são :

constam da Decisão. J. . ./CEE do Conselho ;

—

antibióticos

— coccidiostáticos e outras substancias medica
mentosas

— activadores de crescimento;

(Alteração 6)
ARTIGO l'i, NUMERO 9

Artigo 9i-J, n'~ 1 (Directiva 70/524/CEE)

1.
Os Estados-membros prescreverão que, no âmbito
da alimentação animal, apenas os aditivos autorizados
em conformidade com as disposições da presente directi
va podem ser colocados no mercado e que só podem ser
utilizados nas condições previstas na decisão de autoriza
ção. Desde que não esteja previsto outro modo de
utilização, esses aditivos só podem ser utilizados incor
porados em alimentos para animais.

(*)

JO C 218 de 12.8.1993 , p. 6

1 . Os Estados-membros prescreverão que, no âmbito
da alimentação animal, apenas os aditivos autorizados
em conformidade com as disposições da presente directi
va podem ser colocados no mercado e que só podem ser
utilizados nas condições previstas na decisão de autoriza
ção.Os aditivos poderão apenas ser incorporados em
alimentos para animais . Somente no respeitante aos
concentrados de vitaminas e de oligoelementos poderá ser
previsto um outro modo de utilização. No referente aos
concentrados de vitaminas e de oligoelementos, há que
garantir a segurança dos animais e dos consumidores,
restringindo, para o efeito, a autorização de venda aos
produtores registados de alimentos previamente mistura
dos e/ou de alimentos compostos.
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TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

(Alteração 4)

ARTIGO l'i, NÚMERO 9
Artigo 9*--M, segundo parágrafo (Directiva 70/524/CEE)

Todavia, esse aditivo pode continuar a ser autonzado por
um período determinado se, pelo menos as condições
previstas nas alíneas b) e e) do artigo 82 continuarem a ser

Todavia, esse aditivo pode ser autonzado por um período
máximo de um ano se pelo menos as condições previstas
nas alíneas b), c) e e) do artigo 8- continuarem a ser

satisfeitas .

satisfeitas .

(Alteração 5 )
ARTIGO 1 " NUMERO 22

Artigo 23'-, n'~ 4, segundo parágrafo
e artigo 24'-, n" 4, segundo parágrafo (Directiva 70/524/CEE )

No segundo parágrafo do n2 4 do artigo 232 e segundo
parágrafo do n2 4 do artigo 242 é suprimida a porção de
frase «salvo no caso em que o Conselho se tenha
pronunciado por maioria simples contra as referidas

No segundo parágrafo do n2 4 do artigo 232 e no segundo
parágrafo do n2 4 do artigo 242 a frase « salvo no caso em
que o Conselho se tenha pronunciado por maioria simples
contra as referidas medidas» passa a ter a seguinte
redacção: «salvo no caso em que o Conselho se tenha
pronunciado por maioria absoluta contra as referidas

medidas ».

medidas».

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de directiva
do Conselho que altera a Directiva 70/524/CEE relativa aos aditivos na alimentação para animais
(CC)M(93)0251 — C3-0280/93)

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(93)025 1 ) ('),
— Consultado pelo Conselho nos termos do artigo 432 do Tratado CE (C3-0280/93 ),

— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural (A3-0102/94),

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

Comissâo ;

4.
(')

Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer ao Conselho e à Comissão .
JO C 218 de 12.8.1993 , p. 6

I.

Proposta de decisão do Conselho que fixa os grupos e aditivos utilizados na alimentação dos
animais que são objecto de uma autorização que vincule o responsável pela colocação no mercado
(CC)M(93)0250 — C3-0272/93)

A presente proposta e rejeitada.
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Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de decisão
do Conselho que fixa os grupos e aditivos utilizados na alimentação dos animais que são objecto
de uma autorização que vincule o responsável pela colocação no mercado (CC>M(93)0250 —
C3-0272/93)

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu ,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (CC)M(93)0250) ('),
— Consultado pelo Conselho, nos termos do artigo 432 do Tratado CE (C3-0272/93 ),
— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural (A3-0102/94),

1.

Rejeita a proposta da Comissão;

2.

Insta a Comissão a retirar a sua proposta;

3.

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

C)

JO C 211 de 5.8.1993 , p. 21

b)

A3-0169/94

I.

Proposta de regulamento do Conselho relativo as medidas de controlo a aplicar relativamente a
certas substâncias e seus resíduos nos animais vivos e seus produtos (COM(93)0441 —
C3-0352/93)

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
ALTERAÇÔES

TEXTO

DA COMISSÂO (*)

DO PARLAMENTO

(Alteração 1 )
Após o quinto considerando (novo considerando)
Considerando que o Parlamento Europeu, na sua Reso
lução de 26 de Maio de 1993 sobre a comunicação da
Comissão ao Conselho e ao Parlamento relativa ao

controlo de resíduos na carne (hormonas, substâncias

beta-agonistas e outras) (r), considerou que os sistemas de
autocontrolo dos agrupamentos de produtores poderiam
proporcionar um importante contributo à luta contra a
utilização ilegal de estimulantes do crescimento, que é
importante para o consumidor que esse tipo de sistemas
de autocontrolo ofereçam garantias suficientes no que diz
respeito à ausência de hormonas, e que é conveniente
adoptar uma abordagem europeia genérica para a pro
tecção dos sistemas de autocontrolo e o apoio a esses
sistemas;
(*)

JO C 302 de 09.1 1.1993 , p. 12

(')

JO C 176 de 28.06.1993, p. 63
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TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSÃO

DO PARLAMENTO

(Alteração 2)
Após o quinto considerando (novo considerando)
Considerando que, para esse fim, os agrupamentos de
produtores devem ser apoiados no desenvolvimento de
sistemas de autocontrolo, para garantir que a carne que
produzem está isenta de hormonas (em conformidade
com o que afirma na comunicação da Comissão ao
Conselho e ao Parlamento Europeu sobre o controlo de
resíduos na carne, de 21 de Abril de 1993);

(Alteração 3 )
Artigo 16-, n'i 7
7.
A Comissão informara anualmente os Estados
- membros reunidos no Comité Veterinário Permanente :

7.
A Comissão informará anualmente os Estados
- membros reunidos no Comité Veterinário Permanente

— da aplicação dos planos nacionais,
— da evolução da situação nas diferentes regiões da

da aplicação dos planos nacionais e da evolução da
situação nas diferentes regiões, bem como enviará ao
Parlamento Europeu uma comunicação sobre os resulta
dos das acções desenvolvidas nos planos regional, nacio
nal e da União Europeia.

Comunidade .

(Alteração 4)
Artigo 26'-, ni 2, primeiro parágrafo
2 . Quando um Estado-membro for de parecer que num
outro Estado-membro os controlos previstos pelo presen
te regulamento não são efectuados ou deixaram de ser

2. Quando um Estado-membro for de parecer que num
outro Estado-membro os controlos previstos pelo presen
te regulamento não são efectuados ou deixaram de ser

efectuados , informarão do facto a autoridade central

efectuados , informarão do facto a autoridade central

competente desse Estado-membro. Esta, após realização
de um inquérito em conformidade com o n2 2 do artigo

competente desse Estado-membro . Esta, após realização
de um inquérito em conformidade com o n2 2 do artigo
22-, com exclusão da aplicação das disposições financei
ras do artigo 242, n2 1 , primeiro parágrafo, tomará todas

22£, tomará todas as medidas necessárias e comunicará,

no mais breve prazo possível, à autoridade central com
petente do primeiro Estado-membro as decisões tomadas
e o seu fundamento .

as medidas necessárias e comunicará, no mais breve

prazo possível, à autoridade central competente do pri
meiro Estado-membro as decisões tomadas e o seu
fundamento .

(Alteração 5 )
Artigo 28-, n- 1

1 . Qualquer forma de não-cooperação com a autorida
de competente ou qualquer entrave por parte do pessoal
ou do responsável pelo matadouro, bem como do proprie
tário ou do detentor dos animais, aquando da realização
das inspecções e colheitas de amostras para aplicação dos
planos nacionais de controlo de resíduos, bem como
aquando das operações de inquérito e controlo previstas
pelo presente regulamento, terá como consequência a
aplicação de sanções penais e/ou administrativas adequa
das .

1 . Qualquer forma de não-cooperação com a autorida
de competente ou qualquer entrave por parte do pessoal
ou do responsável pelo matadouro, ou ainda, no caso de
iniciativa privada, do proprietário ou proprietários do
matadouro, bem como do proprietário ou do detentor dos
animais , aquando da realização das inspecções e colhei
tas de amostras para aplicação dos planos nacionais de
controlo de resíduos, bem como aquando das operações
de inquérito e controlo previstas pelo presente regula
mento, terá como consequência a aplicação, pelas autori
dades nacionais competentes, de sanções penais e/ou
administrativas adequadas .
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TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSÃO

DO PARLAMENTO

Caso se verifique a participação comprovada do proprie
tário ou do responsável pelo matadouro no encobrimento
da utilização ilegal de substâncias proibidas, haverá lugar
à impossibilidade de recebimento e candidatura a ajudas
comunitárias, pelo período de doze meses.

(Alteração 6)
Artigo 28'-, n'- 2

2. Os Estados-membros esforçar-se-ão por assegurar,
no âmbito dos respectivos direitos nacionais , a publica
ção adequada na imprensa agrícola especializada das
decisões judiciais relativas a condenações pela detenção
ou utilização ilegal de substâncias proibidas, bem como
pela utilização ilegal de substâncias permitidas .

2.
Os Estados-membros assegurarão, no âmbito dos
respectivos direitos nacionais, a adequada publicidade
das decisões judiciais relativas a condenações pela deten
ção ou utilização ilegal de substâncias proibidas, bem
como pela utilização ilegal de substâncias permitidas,
nomeadamente através da sua divulgação na imprensa

agrícola especializada e/ou em publicações diárias de
âmbito nacional ou regional.

(Alteração 7)
Artigo 301-, n'- 1 , segundo paragrafo

As garantias devem ter um efeito pelo menos equivalente
ao das garantias previstas no presente regulamento.

As garantias devem ter um efeito no mínimo equivalente
ao das garantias previstas no presente regulamento.

(Alteração 8)
Artigo 37'-, primeiro parágrafo

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Janeiro
de 1994.

O presente regulamento entra em vigor no sétimo dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comuntdades Europeias.

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de
regulamento do Conselho relativo às medidas de controlo a aplicar relativamente a certas
substâncias e seus resíduos nos animais vivos e seus produtos (COM(93)0441 — C3-0352/93)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(93)044 1 ) ('),

— Consultado pelo Conselho, nos termos do artigo 432 do Tratado CE (C3-0352/93),
— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural (A3-0169/94),

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 ;
(')

JO C 302 de 09.1 1.1993, p. 12
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3.

Solicita nova consulta caso o Conselho tencione modificar substancialmente a proposta da

Comissão;

4.

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

II.

Proposta de regulamento do Conselho que altera o regulamento (CEE) n? 805/68 que estabelece a
organização comum de mercado no sector da carne de bovino (COM(93)0441 — C3-0353/93)
Esta proposta foi aprovada.

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de
regulamento do Conselho que altera o regulamento (CEE) n" 805/68 que estabelece a organização
comum de mercado no sector da carne de bovino

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (CC)M(93)0441 ) ('),
— Consultado pelo Conselho, nos termos do artigo 432 do Tratado CE (C3-0353/93 ),
— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural (A3-0000/93 ),

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.
C)

Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer ao Conselho e à Comissão .
JO C 302 de 09.1 1.1993 , p. 25
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c)

A3-0141/94

Proposta de directiva do Conselho que fixa os princípios relativos à organização dos controlos
oficiais no domínio da nutrição animal (CC)M(93)0510 — C3-0468/93)
Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO (*)

DO PARLAMENTO

(Alteração 1 )
Artigo 2-, número 1 , alínea d)

d) «Controlo físico»: controlo do proprio produto,
podendo incluir uma colheita de amostras e um

d) «Controlo de qualidade»: controlo do proprio produ
to, podendo incluir uma colheita de amostras e um

exame laboratorial ;

exame laboratorial ;

(A referência a «controlo físico » deverá ser substituída
em todo o texto por «controlo de qualidade».)

(Alteração 2)
Artigo 5

Em derrogação do disposto no n2 1 do artigo 42, os
Estados-membros tomarão todas as medidas úteis para
que, aquando da importação de produtos, seja efectuado
um controlo documental e de identidade pelas autorida
des competentes, a fim de garantir:

Em derrogação do disposto no n2 1 do artigo 42, os
Estados-membros tomarão todas as medidas úteis para
que, aquando da importação de produtos, seja efectuado
um controlo documental e de identidade pelas autorida
des competentes, a fim de garantir:

— a sua natureza,

— a sua natureza,

— a sua ongem ,

— a sua ongem,

— o seu destino geográfico.

— o seu destino geográfico, tendo em vista verificar se
se trata de um produto em trânsito ou de um produto
realmente importado na União Europeia.

(Alteração 3 )
Artigo 16'-, número 3 bis (novo)
3 bis. Os Estados-membros providenciarão para que,
em cumprimento do previsto na presente directiva e na
Directiva 70/373/CEE 0), todos os métodos necessários de
análise se desenvolvam de forma harmonizada. Neste

sentido, deverão estabelecer-se mecanismos de verifica

ção periódica destas condições.
(*)

JO C 313 de 19.11.1993 , p. 10

C)

JO L 170 de 3.8.1970, p. 1
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Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de directiva
do Conselho que fixa os princípios relativos à organização dos controlos ofíciais no domínio da
nutrição animal (COM(93)0510 — C3-0468/93)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (CC)M(93)0510) (')

— Consultado pelo Conselho, nos termos do artigo 432 do Tratado CE (C3-0468/93 ),
— 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 (A3-0141 /93 ),

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.

(')

JO C 313 de 19.11.1993 , p. 10

d)

A3-0184/94

Proposta de directiva do Conselho que altera e actualiza a Directiva 64/432/CEE relativa a
problemas de fiscalização sanitária em matéria de comércio intracomunitário de animais da
espécie bovina e suína (CC)M(93)0698 — C3-0038/94)

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
ALTERAÇÔES

TEXTO

DA COMISSÂO (*)

DO PARLAMENTO

(Alteraçâo 6)
Anexo /, artigo 2-, alinea a)

a) Exploração: exploração na acepção do artigo 2'- da
Directiva 90/425/CEE do Conselho ;

a) Exploração : o estabelecimento agrícola ou o estábulo
de negociante, na acepção das regulamentações
nacionais em vigor, situado no território de um
Estado-membro e onde animais da espécie bovina ou
suína são mantidos ou criados de forma habitual C 1 );

(*)

JO C 33 de 2.2.1994, p. 1

(')

Artigo 22 da Directiva 90/425/CEE do Conselho.
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TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

(Alteração 1 )
Anexo I, artigo 2'-, alinea g)

g) Região oficialmente indemne de brucelose :
parte de um Estado-membro que satisfaz as condi
ções definidas no capítulo II, n2s 7, 8 e 9, do anexo A ;

g) Parte de um Estado-membro oficialmente indemne
de brucelose :

parte de um Estado-membro que satisfaz as condi
ções definidas no capítulo II, n£s 7 , 8 e 9, do anexo A;
(Esta alteração aplica-se igualmente ao Capítulo II, nïs
7, 8 e 9, do anexo A )

(Alteração 2)
Anexo /, artigo 2", alinea k)
k) Estado-membro ou região indemne de leucose bovi

k) Estado-membro ou parte de um Estado-membro

na enzoótica :

indemne de leucose bovina enzoótica :

região ou Estado-membro que satisfaz as condições
definidas no capítulo I, secções E,F e G, do anexo D ;

Estado-membro ou parte de um Estado-membro que
satisfaz as condições definidas no capítulo I, secções
E, F e G , do anexo D ;

(Esta alteração aplica-se igualmente ao capítulo I,
secções E, F e G, do anexo D)

(Alteraçâo 7 )
Anexo /, artigo 2-, alínea 1 bis) (nova)

I bis) Fiscalização sanitária: conjunto de medidas toma
das em caso de detecção ou suspeita clínica ou
serológica de doenças regulamentadas a nível comu
nitário ou nacional pela autoridade oficial competen
te.

(Alterações 8 + 3 )
Anexo I, artigo 5'-, n'- I

1 . Durante o transporte para o local de destino, os
bovinos e suínos abrangidos pela presente directiva
devem ser acompanhados de um certificado sanitário em

1 . Durante o transporte para o local de destino, os
bovinos e suínos abrangidos pela presente directiva
devem ser acompanhados de um certificado sanitário em

conformidade com o anexo F. O certificado consistirá
numa única folha e deve incluir um número de série .

conformidade com o anexo F. O certificado consistirá
numa única folha e deve incluir um número de série .

Deve ser emitido no dia da inspecção sanitária, pelo
menos numa das línguas oficiais do país de destino. O

Deve ser emitido pelo veterinário da autoridade compe
tente aquando de um controlo sanitário ou à luz dos
conhecimentos epidemiológicos da exploração em ques
tão numa das línguas oficiais do país de origem e numa
das línguas oficiais do país de destino. O certificado será
válido durante dez dias a contar da data da inspecção
sanitária. No entanto, quando a inspecção sanitária for
efectuada após a saída da exploração de origem, como
previsto no ns 2 infra, o certificado será válido durante
dez dias após a saída da exploração de origem .

certificado será válido durante dez dias a contar da data

da inspecção sanitária. No entanto, quando a inspecção
sanitária for efectuada após a saída da exploração de
origem, como previsto no n^ 2 infra, o certificado será
válido durante dez dias após a saída da exploração de
origem .
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TEXTO

ALTERAÇÔES

DA COMISSÂO

DO PARLAMENTO

(Alteração 4)
Anexo I, artigo 6'±, n'~ 3

3 . Para alem de satisfazer as exigências dos artigos 32,
42 e 52, os bovinos para abate devem ser provenientes de
efectivos oficialmente indemnes de tuberculose, leucose

3 . Para além de satisfazer as exigências dos artigos 32,
42 e 52, os bovinos para abate devem ser provenientes de
explorações oficialmente indemnes de tuberculose, leu

bovina enzoótica e, no caso de bovinos não-castrados, de

cose bovina enzoótica e , no caso de bovinos não

efectivos oficialmente indemnes de brucelose .

-castrados, de explorações oficialmente indemnes de
brucelose .

(Alteração 5 )
Anexo I, artigo 92 bis (novo)
O Conselho estabelece, sob proposta da Comissão e apos
ouvir o parecer do Parlamento, para cada uma das
doenças referidas no Anexo E (II), critérios científicos a
respeitar ou a cumprir para serem declarados indemnes e
para conservarem esse estatuto.

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de directiva
do Conselho que altera e actualiza a Directiva 64/432/CEE relativa a problemas de fiscalização
sanitária em matéria de comércio intracomunitário de animais da espécie bovina e suína
(C()M(93)0698 — C3-0038/94)

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(93)Oó98) ('),
— Consultado pelo Conselho, nos termos do artigo 432 do Tratado CE (C3-0038/94),
— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural (A3-0184/94),

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 modificar substancialmente a proposta da

Comissão;

4.
(')

Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer ao Conselho e à Comissão.
JO C 33 de 2.2.1994, p. 1
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e)

A3-0126/94

Proposta de regulamento (CEE) do Conselho que diz respeito a proibição da utilização de certas
substâncias de efeito hormonal ou tireostático e de substâncias ft-agonistas em produção animal
(COM(93) 0441 — C3-0351/93)

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO (*)

DO PARLAMENTO

(Alteraçâo n2 6)
Artigo 3-, alinea a)

a)

A administração aos animais de exploração e aos de
aquicultura, por qualquer meio, de substâncias de
efeito tireostático, estrogénico, androgénico ou ges
tagénico e de substâncias beta-agonistas \

a)

A administração aos animais de exploração e aos de
aquicultura, por qualquer meio, de substâncias de
efeito tireostático, estrogénico, androgénico ou ges
tagénico, desde que não seja efectuada por um
médico veterinário para fins terapêuticos;

(Alteração 1 )
Artigo 4- bis (novo)

Artigo 42 bis

A Comissão examinara a viabilidade da criação de uma
lista rigorosa para o controlo de substâncias quimica
mente sintetizadas de efeito anabolizante e destinadas à

administração a animais. As substâncias que façam parte
da lista positiva serão sujeitas aos procedimentos de
controlo previstos no n? 1 do artigo 42.

(Alteraçâo 2)
Artigo 8-, n'- 1 , primeiro parágrafo

1.

É proibida a importação, em proveniência de países

terceiros, de animais de exploração ou de aquicultura a
que tenham sido administradas, por qualquer meio, subs
tâncias de efeito tireostático, estrogénico, androgénico ou
gestagénico, bem como as carnes, produtos à base de
carne e produtos preparados ou transformados prove
nientes desses animais .

1.

É proibida a importação, em proveniência de países

terceiros, de animais de exploração ou de aquicultura a
que tenham sido administradas, por qualquer meio, subs
tâncias de efeito tireostático, estrogénico, androgénico ou
gestagénico e substâncias ft-agonistas, bem como as
carnes, produtos à base de carne e produtos preparados ou
transformados provenientes desses animais .

(Alteração 3 )

Artigo 9- bis (novo)
Artigo 92 bis

As empresas que vendem e/ou distribuem as materias
-primas de base utilizadas na produção de substâncias de
(*)

JO C 302 de 9.11.1993 , p. 8

9. 5 . 94

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N2C 128/ 107
Terça-feira, 19 de Abril de 1994

TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

efeito tireostatico, estrogenico, androgenico ou gestagéni
co e substâncias B-agonistas, devem manter registos
detalhados, por ordem cronológica, das quantidades
produzidas ou adquiridas e das quantidades vendidas ou
utilizadas na produção de produtos farmacêuticos ou
medicamentos veterinários. As empresas devem apresen
tar periodicamente os seus registos às autoridades nacio
nais competentes em matéria de inspecção.

(Alteração n2 4)
Artigo 15'-, primeiro parágrafo

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Janeiro

O presente regulamento entra imediatamente em vigor.

de 1994.

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de
regulamento (CEE) 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
(COM(93)0441 — C3-0351/93)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu ,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (CC)M(93)0441 ) ('),
— Consultado pelo Conselho, nos termos do artigo 432 do Tratado CE (C3-0351 /93 ),
— Tendo em conta o relatório da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde Pública e da Defesa

do Consumidor e o parecer da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural (A3-0126/94),

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 89--A do Tratado CE ;

3.

Solicita ao Conselho que o informe, caso pretenda afastar-se do texto aprovado pelo

Parlamento ;

4.

Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da

Comissão ;

5.
(')

Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer ao Conselho e à Comissão .
JO C 302 de 9.11.1993, p. 8
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12. Produtos agrícolas
a)

*

A3-0168/94

Resolução sobre a avaliação e as perspectivas de futuro da politica comunitaria no sector do leite
e dos produtos lácteos
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a sua Resolução de 1 2 de Março de 1 99 1 sobre uma avaliação e projecção no
futuro da política comunitária para o sector do leite e dos produtos lácteos ('),

— Tendo em conta as propostas de resolução apresentadas pelos Deputados:
a) Woltjer sobre a aplicação do regime de quotas no sector do leite e produtos lácteos
(B3-0471 /92),

b) Muscardini sobre os problemas relacionados com a produção de leite (B 3 -0896/92),
c) Killilea e Lane sobre quotas leiteiras e diversificação agrícola (B3- 1 062/92),
d) Muscardini sobre a redução das quotas leiteiras previstas para a Itália (B3- 1 266/92),
— Tendo em conta o artigo 1482 do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural (A3-0168/94),

A. Considerando que o sistema de quotas leiteiras proporcionou um contributo essencial para a
adaptação do nível da produção ao nível do consumo ;
B. Considerando que, em conformidade com o que o Parlamento Europeu várias vezes
solicitou, o regime foi reformulado e a sua aplicação foi prorrogada até ao ano 2000;
C. Verificando que todas as partes interessadas, isto é, os Estados-membros , as organizações de
produtores e a indústria transformadora concordam quanto à necessidade de, temporaria
mente, se continuar a conter a produção leiteira;
D. Considerando que o actual regime oferece maior flexibilidade aos Estados-membros tanto
no domínio da perequação de quantidades produzidas em excesso por produtores individuais
como no plano da execução de medidas de melhoramento estrutural ;
E. Recordando que o Parlamento Europeu várias vezes se pronunciou contra toda e qualquer
renacionalização da política agrícola, nomeadamente no que se refere às disposições de
aplicação do regime de quotas leiteiras ;

F. Considerando que o regime continua a ser submetido regularmente a adaptações, que a curto
prazo poderão torná-lo novamente pouco transparente e dificultar a sua aplicação correcta,
1 . Assinala que é do interesse do sector da criação de gado leiteiro que haja um equilíbrio de
mercado graças ao qual o escoamento subvencionado e/ou a intervenção limitada possam ser
mantidos sob controlo e os preços possam voltar a estabilizar-se ;
2. Recorda a este propósito a necessidade de uma avaliação dinâmica da relação procura
-oferta, incluindo as consequências dos compromissos assumidos a nível internacional para a
exportação, e a necessidade de, com base nos resultados dessa avaliação, se tomarem novas
medidas ;

3 . Verifica que , ao cabo de dez anos, a aplicação do regime em alguns Estados-membros ainda
apresenta insuficiências , o que gera grandes problemas a nível do sentimento de justiça dos
produtores dos outros países e agrava o problema do excesso de produção ;
4. Verifica que a Espanha, membro da Comunidade desde 1986, desenvolveu os esforços
necessários para aplicar o regime de quotas ;
C)
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5 . Considera que a maior liberdade conseguida pelos Estados-membros no plano do
financiamento das medidas de melhoramento estrutural deu origem, em determinados Estados
-membros, a maiores desvantagens para os pequenos produtores ; solicita, a este propósito, à
Comissão que elabore um estudo comparativo sobre os critérios objectivos estabelecidos pelos
Estados-membros e que os produtores terão de satisfazer para poderem beneficiar de quantidades
suplementares ;
6. Verifica que o regime original se baseava em quantidades individuais de referência e no
pagamento de uma taxa suplementar com base nas quantidades em excesso produzidas pelos
produtores individualmente considerados, e que o regime evoluiu para um sistema de quantida
des globais garantidas ;
7 . Recorda uma vez mais que, em parte devido à ausência de directrizes precisas, se gerou
uma situação, de resto tolerada tacitamente, em que existe uma discriminação fundamental entre
produtores de diferentes Estados-membros relativamente ao preço de venda das quotas ;
8 . Manifesta o desejo de que se dedique especial atenção ao efeito de melhoramento estrutural
em benefício das explorações familiares ;
9 . Insta a Comissão e o Conselho a prorrogarem por 4 anos o regime provisório aplicável aos
Neue Lànder, a fim de oferecer aos empresários e às empresas do sector do leite e dos produtos
lácteos a possibilidade de realizarem as adaptações estruturais necessárias ;
10. Faz notar que será impossível abolir o regime de quotas no ano 2000 se até lá não tiver sido
desenvolvido um método alternativo ou adaptado para impedir o crescimento descontrolado da
produção leiteira; considera necessário que um eventual novo regime ou uma eventual adaptação
do regime sejam dados a conhecer logo que possível, por forma a permitir aos produtores
terem-nos em conta;

1 1 . Considera que no sector do leite e dos produtos lácteos a actual regulamentação poderia
ser substituída por um sistema misto que, por um lado, se baseasse em quotas de produtores
individuais e, por outro lado, tivesse em conta a possibilidade de escoar para o mercado mundial
quantidades limitadas, excedentes relativamente à quota e sem beneficiar de apoio ;
12 . Solicita à Comissão que, a curto prazo, encete um diálogo com todas as partes interessadas
sobre o modo como se poderá continuar a conter a produção de forma adequada;
13 . Insta a Comissão a chamar o Parlamento Europeu a participar de perto na elaboração das
medidas que serão aplicadas após o ano 2000;
14 .

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

b) A3-0163/94

Proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CEE) n2 2092/91 relativo ao
modo de produção biológico de produtos agrícolas e à sua indicação nos produtos agrícolas e nos
géneros alimentícios (C()M(93)0558 — C3-0520/93)

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
ALTERAÇÔES

TEXTO

DA COMISSÂO (*)

DO PARLAMENTO

(Alteração 1 )

ARTIGO 1% NÚMERO 1
Artigo 1-, n" 2 (Regulamento (CEE) n" 2092/91 )

1 . No n£ 2 do artigo 12 a data de 1 de Julho de 1992 é
substituída pela de 30 de Junho de 1995 .
(*)

JO C 326 de 3.12.1993, p. 8

1 . No n2 2 do artigo 12 a data de 1 de Julho de 1992 é
substituída pela de 1 de Janeiro de 1995 .
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TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSÃO

DO PARLAMENTO

(Alteração 2)

ARTIGO l(i, NÚMERO 9
Artigo 5-, n" 4 (Regulamento (CEE) n'- 2092/91 )
4. Os ingredientes de origem agrícola podem ser
incluídos no ponto C do anexo VI apenas se estiver
demonstrado que os ingredientes em questão:

4. Os ingredientes de origem agrícola podem ser
incluídos no ponto C do anexo VI apenas se estiver
demonstrado que os ingredientes em questão:

— são de origem agrícola e não são produzidos na
Comunidade em conformidade com o disposto no
artigo 62,

— são de origem agrícola e não são produzidos na
Comunidade em conformidade com o disposto no
artigo 62, ou não podem ser importados de países
terceiros ao abrigo do regime previsto no artigo 112,

ou

ou

— são de ongem agrícola e não são produzidos em
quantidade suficiente na Comunidade em conformi
dade com o disposto no artigo 62.

— são de origem agrícola e não são produzidos em
quantidade suficiente na Comunidade em conformi
dade com o disposto no artigo 62, ou não podem ser
importados de países terceiros em quantidade sufi
ciente ao abrigo do regime previsto no artigo 112.

(Alteração 3 )
ARTIGO l'i, NUMERO 11

Artigo 5'-, n'- 6, alinea b) (Regulamento (CEE) n'i 2092/91 )
b) As referencias aos modos de produção biologica
figurem na lista de ingredientes e digam respeito
unicamente aos ingredientes obtidos de acordo com
as normas referidas no artigo 62; e figurem com a

b) As referências aos modos de produção biológica
figurem na lista de ingredientes e digam respeito
unicamente aos ingredientes obtidos de acordo com
as normas referidas no artigo 62; e figurem com a

mesma cor e com tamanho e caracteres idênticos aos

mesma cor e com tamanho e caracteres idênticos aos

das demais indicações da lista de ingredientes .

das demais indicações da lista de ingredientes .

As referidas indicações podem, além disso, figurar
em referência separada, mencionado os nomes dos
ingredientes em causa e a sua proporção total no
produto apenas se essa proporção for superior a
70%. A referência só poderá figurar em cor, tama
nho e caracteres que não sejam mais visíveis do que
a denominação de venda do produto.

(Alteração 4)

ARTIGO l'i, NÚMERO 13
Artigo 5-, n'- 1 1 bis (novo) (Regulamento (CEE) n- 2092/91 )

11 bis) Até 1 de Julho de 1995, a Comissão apresentará
ao Conselho uma proposta relativa a um selo comu

nitário a atribuir à produção biológica, a utilizar em
associação com a marca do organismo de controlo ou
em sua substituição.
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TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

(Alteraçâo 5 )
ART1GO l'i, NUMERO 16

Artigo 62, n- 2, alinea b) (Regulamento (CEE) n- 2092/91 )
b) Nos termos do processo definido no artigo 142 pode

b) Nos termos do processo definido no artigo 142 pode

decidir-se :

decidir-se :

— a introdução, antes de 31 de Dezembro de 1996,
de restrições à medida transitória referida na
alínea a), no que respeita a determinadas espé
cies e/ou tipos de material de propagação,
— a manutenção, depois de 31 de Dezembro de
1996, da derrogação prevista na alínea a) relati
vamente a determinadas espécies e/ou tipos de
material de propagação e relativamente à Comu
nidade no seu conjunto ou a determinadas partes

— a introdução, antes de 3 1 de Dezembro de 1 996,
de restrições à medida transitória referida na
alínea a), no que respeita a determinadas espé
cies e/ou tipos de material de propagação,
— a manutenção, depois de 31 de Dezembro de
1996, da derrogação prevista na alínea a) relati
vamente a determinadas espécies e/ou tipos de
material de propagação e relativamente à Comu
nidade no seu conjunto ou a determinadas partes

desta,

desta ;

— a introdução de normas de procedimento e de
critérios relativos às autorizações concedidas
pelos Estados-membros e à informação comuni
cada a esse respeito aos demais Estados-mem
bros e à Comissão .

b bis) Nos termos do processo definido no artigo 142,
deverão ser adoptadas as seguintes medidas :
— a introdução de normas de procedimento e de
critérios relativos às autorizações concedidas
pelos Estados-membros e à informação comuni
cada a esse respeito aos demais Estados-mem
bros, aos sectores económicos interessados e à
Comissão .

(Alteração 6)
ART1GO l'i, NUMERO 17

Artigo 7-, n'- 1A (Regulamento (CEE) n'i 2092/91 )

« IA. As condições previstas no n2 1 não são aplicáveis
aos produtos que se encontravam em utilização comum
antes da adopção do presente regulamento, de acordo
com os códigos de prática da agricultura biológica
seguidos na Comunidade ou em partes relevantes desta.».

« 1 A.
As condições previstas no n2 1 não são aplicáveis
aos produtos que se encontravam em utilização comum
antes da adopção do presente regulamento, de acordo
com os códigos de prática da agricultura biológica
seguidos na Comunidade ou em partes relevantes desta
ou com outros princípios internacionalmente reconheci
dos aplicáveis à agricultura biológica.».

(Alteração 7)
ARTIGO l'i, NUMERO 22

Artìgo IO1-, n" 1 , alinea d) (Regulamento ( CEE) n" 2092/91 )
d) Ostentem no rótulo o nome ou, se for caso disso, a
marca registada do organismo de controlo e quais
quer indicações necessárias nos termos do disposto

(Não se aplica à versão portuguesa)

na Directiva 79/ 1 12/CEE .

(Alteração 8 )
ARTIGO l'i, NUMERO 23

Artigo lO'lA, n- 2 (Regulamento (CEE) n" 2092/91 )
2.

Os Estados-membros tomarão as medidas necessá-

rias para evitar a utilização fraudulenta das indicações
previstas no artigo 22 e/ou no anexo V, especialmente
quando tenham sido repetidamente informados de tal, ou
as infracções tenham sido cometidas pelo mesmo opera
do r.

2.

Os Estados-membros tomarão as medidas necessá

rias para evitar a utilização fraudulenta das indicações
previstas no artigo 22 e/ou no anexo V.
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TEXTO

ALTERAÇOES

DA COMISSÂO

DO PARLAMENTO

(Alteração 9)
ART1GO 1 " NUMERO 26

Artigo 11-, n" 6, alinea a), última frase
(Regulamento (CEE) n'~ 2092/91 )
«Prescreve no momento da decisão de incluir um país
terceiro na lista prevista no n2 1 , alínea a), a menos que se
trate de um produto produzido numa região ou unidade de
produção, ou sob o controlo de um organismo de controlo
não especificado na decisão referida na alínea a) do n2 1 e
não tenha sido examinado no âmbito do pedido apresen
tado pelo país terceiro.»

(Não se aplica à versão portuguesa)

(Alteraçâo 10)
ARTIGO 1 i' , NUMERO 28

Artigo 13'-, último travessão (Regulamento (CEE) n" 2092/91 )
28.
No artigo 13- o último travessão passa a ter a
seguinte redacção:

28.

Suprimido

«— as alterações a introduzir no anexo V para efeitos de
definir um símbolo comunitário a utilizar em relação
ou em substituição da indicação de que os produtos
estão abrangidos pelo regime de controlo, ».

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de
regulamento (CE) do Conselho que altera o Regulamento (CEE) n? 2092/91 relativo ao modo de
produção biológico de produtos agrícolas e à sua indicação nos produtos agrícolas e nos géneros
alimentícios (CQM(93)0558 — C3-0520/93)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(93)0558) ('),
— Consultado pelo Conselho, nos termos do artigo 432 do Tratado CE (C3-0520/93 ),

— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural, bem como o parecer da Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Defesa
do Consumidor (A3-0163/94),
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 ;

C)
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3.

Requer nova consulta, caso o Conselho pretenda alterar substancialmente a proposta da

Comissão ;

4.

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

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

7 . Processo de urgência C3-01 97/94
(+)

CG : Querbes, Maver,
LDR: von Alemann, Andre-Leonard, Cayet, Galland, Kofoed, Martin Simone M. M. , Nordmann,
Soulier
NI : Schönhuber

PPE: Areitio Toledo, Arias Cañete, Bonetti, Borgo, Bourlanges, Braun-Moser, de Bremond
d'Ars , Chabert, Coppo Gavazzi , Debatisse, De Matteo, Fernández-Albor, Fontaine, Fourçans,
Gaibisso, Garcia Amigo, Guidolin, Herman, Lafuente Lopez, Lulling, Mantovani , Pisoni Nino,
Saridakis , Sarlis, Sisó Cruellas, Suarez Gonzalez, Vanlerenberghe, von Wogau

PSE: Alexandre, Benoit, Bofill Abeilhe, Bombard, Cabezón Alonso, Cheysson, Coimbra
Martins , Frimat, Fuchs, Happart, Pery, Trautmann, Vayssade
RDE: Chesa, Guermeur, Guillaume, Heider, Lalor, Lataillade, Lauga, Musso, Nianias, Pasty,
Perreau de Pinninck Domenech, Ukeiwé
-

ARC : Bjørnvig, Posada Gonzalez, Sandbæk, Simeoni

CG : Dessylas
LDR : Bertens , Coelho, Cox , Garcia, Partsch, Pimenta, Porto

NI: Geraghty, Gonzalez Alvarez, Paisley , Papayannakis
PPE: Anastassopoulos, Banotti , Beazley Peter, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti ,
Catherwood, Chanterie, Cooney , Cornelissen, Daly , Elles, Florenz, Funk, Gil-Robles
Gil-Delgado, Gunther, Habsburg , Haller von Hallerstein, Inglewood, Janssen van Raay ,
Kellett-Bowman, Langes , Llorca Vilaplana, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Marck,
Melchior, Menrad, Moorhouse, Newton Dunn, Oomen-Ruijten, Patterson, Pisoni Ferruccio,
Prag, Price, Pronk, Prout, Rawlings, Reding, Schiedermeier, Schleicher, Scott-Hopkins,
Seligman, Simpson Anthony M. H. , Sonneveld, Spencer, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner,
Valverde Lopez

PSE: Avgerinos, Balfe, Barton, Bowe, Bru Purón, de la Câmara Martinez, Colino Salamanca,
Collins, Colom i Naval, Crampton, Crawley, De Giovanni , Delcroix, van den Brink, Díez de
Rivera Icaza, Donnelly, Dührkop Dührkop, Elliott, Falconner, Fayot, Ford, Galle , Goedmakers ,
Green, Hindley, Hughes, Imbeni, Jensen, Kuhn, Lüttge, McCubbin, Martin David W. ,
McMahon, Medina Ortega, Megahy, Metten, Muntingh, Newens, Newman, Oddy , Peter,
Pollack, Rogalla, Roth-Behrendt, Schmidbauer, Seal, Sierra Bardají , Simpson Brian, Smith
Alex, Stamoulis, Titley , Tomlinson, Tongue, Tsimas, Van Hemeldonck, Vazquez Fouz,
Vittinghoff, White, Wilson, Woltjer, Wynn
-

V : Aghetta, Bettini , Boissiere, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Frémion , Isler Béguin,
Langer, Raffin, Verbeek
(O)
DR : Dillen , Martinez

PPE : Klepsch
PSE : Hoff, Mebrak-Zaïdi , Vecchi
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2. Relatório Pierros A3-0191/94

Alteração 7
(+)

ARC : Bonde, Ewing
CG: Barata Moura, Miranda da Silva, Querbes
DR : Dillen

LDR: Capucho, Cayet, Coelho, Galland, Garcia, Gasòliba i Bôhm, Holzfuss, Kofoed, Larive,
Maher, Marques Mendes, Mendes Bota, Partsch, Pimenta, Wijsenbeek
NI: Geraghty, Gutiérrez Diaz, Mitolo, Schönhuber

PPE: Banotti, Beumer, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti, Cassidy, Chanterie,
Cooney, Cornelissen, Fernández-Albor, Gaibisso, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller
von Hallerstein, Herman, Howell, Inglewood, Jackson Christopher M. , Kellett-Bowman,
Lambrias, Langes, Llorca Vilaplana, McIntosh, Menrad, Moorhouse, Mottola, Müller, Newton
Dunn, Oomen-Ruijten, Oostlander, Parodi , Patterson, Pesmazoglou, Pierros, Price, Rawlings,
Scott-Hopkins, Stavrou, Stewart-Clark, Tindemans, Vanlerenberghe
PSE: Avgerinos, Blak, Bofill Abeilhe, Bombard, Caudron, Cheysson, Cingari, Coates, Coimbra
Martins, Collins, Colom i Naval, Cot, Crawley, da Cunha Oliveira, David, Delcroix, van den
Brink, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly , Dury , Falconer, Fayot, Ford, Frimat, Fuchs,
Galle, Garcia Arias, Görlach, Green, Grôner, Harrison, Hervé, Hindley, Hughes, Hume, Jensen,
Lagorio, Linkohr, Lomas, Lüttge, Magnani Noya, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi ,
Medina Ortega, Megahy, Metten, Mihr, Miranda de Lage, Newens, Newman, Oddy,
Pagoropoulos, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Raftopoulos, Randzio-Plath, Read, R0nn, Rothe,
Rothley, Rubert de Ventés, Sainjon, Sanz Fernandez, Schmidbauer, Seal, Simons, Simpson
Brian, Smith Alex, Speciale, Stewart, Tomlinson, Trivelli , Tsimas, Vayssade, Vazquez Fouz,
Verde i Aldea, Visser, Vittinghoff, von der Vring, West, Wynn
RDE: Chesa, Heider, Lalor, Lañe, Lauga, Musso, Pasty
V : Bettini , Ernst de la Graete , Frémion , Raffin , Verbeek
-

ARC : Barrera i Costa, Posada Gonzalez
LDR: von Alemann
NI : Grund

PPE: Alber, Anas Canete, Bernard-Reymond, Böge, Brand Hans-Jürgen, Braun-Moser, de
Bremond d' Ars, Chabert, Dalsass, Deprez, Elles, Florenz, Fontaine, Fourçans, Friedrich,
Günther, Hoppenstedt, Janssen van Raay, Jarzembowski, Lacaze, Lafuente Lopez, Lagakos,
Langenhagen, Lemmer, Lenz, Lulling, Malangré, Merz, Pack, Poettering, Quisthoudt-Rowohl,
Reymann, Rinsche, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Sisó Cruellas, Theato, Thyssen,
Turner, Welsh, von Wogau
(O)
PPE : Bindi

3. Relatório Pierros A3-0191/94

Alteração 28
(+)
ARC : Barrera i Costa

CG: Barata Moura, Miranda da Silva, Querbes
DR : Dillen

LDR: Cayet, Coelho, Galland, Garcia, Gasòliba i Bôhm, Holzfuss, Kofoed, Maher, Marques
Mendes, Mendes Bota, Partsch, Pimenta, Wijsenbeek
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NI: Geraghty, Gutiérrez Diaz, Mitolo, Schönhuber
PPE : Anastassopoulos, Arias Cañete, Banotti, Beumer, de Bremond d'Ars , Carvalho Cardoso,
Cassidy, Chanterie, Cooney, Cornelissen, De Matteo, Deprez, Elles, Fernández-Albor,
Fourçans , Gaibisso, Guidolin, Hadjigeorgiou, Herman, Inglewood, Jackson Christopher M. ,
Kellett-Bowman, Lacaze, Lafuente Lopez, Lagakos, Lambrias, Langes, Llorca Vilaplana,
Lulling, McIntosh, Melchior, Menrad, Moorhouse, Mottola, Newton Dunn, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Parodi , Patterson, Peijs, Pesmazoglou, Pierros, Price, Rawlings, Sboarina,
Scott-Hopkins, Stavrou, Stewart-Clark, Thyssen, Tindemans
PSE: Avgerinos, Blak, Bofill Abeilhe, Bombard, Bru Purón, Cano Pinto, Caudron, Cheysson ,
Cingari, Coates, Collins, Colom i Naval , Cot, Crawley , da Cunha Oliveira, David, Delcroix,
Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly , Dury , Elliott, Falconer, Fayot, Galle, Garcia Arias,
Görlach, Green, Gröner, Harrison, Hervé, Hindley, Hughes, Hume, Jensen, Lagorio, Linkohr,
Lomas, Lüttge, Magnani Noya, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega,
Megahy, Metten, Mihr, Miranda de Lage, Newens , Newman, Oddy, Pagoropoulos, Piecyk,
Pollack, Pons Grau, Raftopoulos, Randzio-Plath, R0nn, Rothe, Rothley, Sanz Fernandez,
Schmidbauer, Seal, Simons, Simpson Brian, Spéciale, Stewart, Tomlinson, Trivelli , Tsimas ,
Vâzquez Fouz, Verde i Aldea, Visser, Vittinghoff, von der Vring, West, Wynn
RDE: Chesa, Heider, Lalor, Lane, Lauga, Musso, Pasty
-

LDR : von Alemann
NI : Grund

PPE : Alber, Bernard-Reymond, Bindi , Bôge , Borgo, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen ,
Braun-Moser, Cassanmagnago Cerretti , Chabert, Dalsass, Florenz, Fontaine, Friedrich, Günther,
Habsburg, Hoppenstedt, Howell , Janssen van Raay , Jarzembowski , Keppelhoff-Wiechert,
Langenhagen, Lemmer, Lenz, Malangré, Merz, Müller, Pack, Pisoni Ferruccio, Poettering ,
Quisthoudt-Rowohl, Reymann, Rinsche, Schiedermeier, Schleicher, Sisó Cruellas, Theato,
Turner, Vanlerenberghe, von Wogau
PSE: Ford

(O)
V : Bettini , Ernst de la Graete , Frémion , Raffin , Verbeek

4. Relatório Pierros A3-0191/94

Alteração 36
(+)

CG: Barata Moura, Miranda da Silva, Querbes
DR : Dillen

LDR: Cayet, Coelho, Galland, Garcia, Gasòliba i Bôhm, Gawronski , Holzfuss, Kofoed, Larive,
Maher, Marques Mendes , Mendes Bota, Partsch, Pimenta
NI: Geraghty, Mitolo, Schönhuber

PPE: Anastassopoulos, Banotti , Beumer, Bôge, Carvalho Cardoso, Cassidy , Chanterie, Cooney ,
Cornelissen, Deprez, Elles, Fernández-Albor, Gaibisso, Guidolin, Hadjigeorgiou, Herman,
Jackson Christopher M. , Janssen van Raay , Kellett-Bowman, Lafuente Lôpez, Lagakos,
Lambrias, Llorca Vilaplana, Lulling, McIntosh, Melchior, Moorhouse, Mottola, Newton Dunn,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Parodi, Patterson, Peijs, Pesmazoglou, Pierros, Price,
Scott-Hopkins, Stavrou, Stewart-Clark, Turner, Vanlerenberghe, Welsh
PSE: Avgerinos, Barton, Blak, Bombard, Bru Purón, Cano Pinto, Caudron, Cheysson, Cingari ,
Coates, Coimbra Martins, Collins, Cot, Crawley, da Cunha Oliveira, David, Díez de Rivera
Icaza, Donnelly , Dury , Elliott, Fayot, Ford, Frimat, Fuchs, Green, Harrison, Hervé, Hindley ,
Hughes, Hume, Jensen, Lagorio, Lomas, Marinho, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi ,
Medina Ortega, Metten, Newens, Newman, Pagoropoulos, Piecyk, Pollack, Pons Grau ,
Raftopoulos, Read, R0nn, Rothe, Rubert de Ventos , Sainjon, Seal, Simpson Brian , Smith Alex ,
Stewart, Tomlinson, Trivelli, Tsimas, Vayssade, Verde i Aldea, Visser, von der Vring , West,
Wynn
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RDE: Chesa, Heider, Lalor, Lañe, Lauga, Musso, Pasty
-

ARC : Barrera i Costa, Ewing, Sandbæk
LDR : von Alemann

NI : Grund , Gutiérrez Díaz

PPE: Alber, Arias Cañete, Bernard-Reymond, Bindi , Borgo, Bourlanges , Brand Hans-Jürgen,
Braun-Moser, de Bremond d'Ars, Cassanmagnago Cerretti , Chabert, Dalsass, De Matteo,
Florenz, Fontaine, Fourçans , Friedrich, Günther, Habsburg , Haller von Hallerstein,
Hoppenstedt, Howell , Jarzembowski, Keppelhoff-Wiechert, Lacaze , Langenhagen, Langes,
Lemmer, Lenz, Luster, Malangré , Menrad, Merz, Müller, Pack, Pisoni Ferruccio, Poettering,
Quisthoudt-Rowohl, Reymann, Rinsche, Schiedermeier, Sisó Cruellas, Theato, Thyssen, von
Wogau
PSE : Bofill Abeilhe , Colom i Naval , Delcroix , Desama, Garcia Arias , Görlach , Grôner, Linkohr,

Lüttge, Magnani Noya, Mihr, Miranda de Lage, Oddy, Randzio-Plath, Rothley, Sanz Fernândez,
Schmidbauer, Simons, Speciale, Vâzquez Fouz, Vittinghoff
V : Bettini , Ernst de la Graete , Frémion , Raffin , Verbeek

5. Relatório Pierros A3-0191/94

Resolução
(+)

CG : Barata Moura, Querbes

LDR : Capucho, Cayet, Coelho, Galland, Garcia, Gasòliba i Bôhm, Kofoed, Larive, Maher,
Mendes Bota, Partsch , Pimenta

NI : Domingo Segarra, Gutierrez Diaz
PPE : Alber, Anastassopoulos, Arias Cañete , Banotti , Beazley Christopher J.P. , Beumer, Bôge,
Bourlanges , de Bremond d'Ars, Carvalho Cardoso, Chabert, Chanterie , Cooney, Dalsass,
Deprez, Elles, Fernandez-Albor, Fourçans, Gaibisso, Günther, Hadjigeorgiou, Herman,
Hoppenstedt, Howell , Inglewood, Jackson Christopher M. , Jarzembowski , Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Lacaze , Lafuente Lopez, Lagakos , Lambrias, Langenhagen, Lemmer,
Lulling, Luster, McCartin , McIntosh, Melchior, Menrad, Merz, Moorhouse, Mottola, Newton
Dunn, Oomen-Ruijten, Patterson, Peijs, Pesmazoglou, Pierros, Price, Quisthoudt-Rowohl ,
Reymann , Rinsche , Sboarina, Scott-Hopkins, Siso Cruellas , Sonneveld, Spencer, Stavrou,
Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Vanlerenberghe, von Wogau

PSE: Alvarez de Paz, Apolinârio, Avgerinos, Barton, Blak, Bru Purón, Cano Pinto, Caudron,
Cheysson , Cingari , Collins, Colom i Naval, Cot, Crawley , da Cunha Oliveira, David, Delcroix ,
Díez de Rivera Icaza, Donnelly , Dury , Dührkop Dührkop, Elliott, Fayot, Ford, Frimat, Galle,
Green , Harrison, Hervé, Hindley, Hughes, Jensen, Lagorio, Laroni , Martin David W. ,
McMahon, Medina Ortega, Megahy, Metten, Mihr, Morris, Newens, Pagoropoulos, Pollack,
Pons Grau, Raftopoulos , Randzio-Plath, Read, Rubert de Ventos, Sainjon, Sakellariou, Sanz
Fernandez, Seal , Simpson Brian, Smith Alex , Stewart, Trivelli , Tsimas , Vazquez Fouz, Verde i
Aldea, Visser, von der Vring, West, Wynn
RDE: Chesa, Heider, Lalor, Lane, Lauga, de la Malene, Musso, Pasty
V : Boissière , Ernst de la Graete , Raffin , Verbeek

-)

ARC : Barrera i Costa, Canavarro, Moretti , Speroni
LDR : Holzfuss

NI : Grund, Mitolo, Muscardini

PPE : Borgo, Brand Hans-Jürgen, Braun-Moser, Cassanmagnago Cerretti, De Matteo, Friedrich,
Guidolin , Habsburg, Langes, Müller, Pisoni Ferruccio, Schiedermeier, Schleicher, Valverde
Lopez
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PSE : Magnani Noya, Rothley, Speciale , Van Hemeldonck
(O)
LDR : von Alemann , Gawronski

PPE : Bindi, Fontaine, Malangré, Parodi
PSE : Bombard, Desama, Linkohr, Lüttge, Miranda de Lage, Rothe, Schmid, Schmidbauer,
Vittinghoff

6. Relatório Fontaine A3 - 0235/94

Resolução
(+)

ARC : Barrera i Costa, Blaney , Canavarro, Vandemeulebroucke
CG : Barata Moura, Querbes, Ribeiro

LDR: von Alemann, Capucho, Cayet, Coelho, Galland, Gasòliba i Bôhm , Holzfuss, Kofoed,
Larive, Partsch, Pimenta, Wijsenbeek
NI : Domingo Segarra, Geraghty , Gutierrez Diaz
PPE : Alber, Anastassopoulos, Anas Cañete, Banotti , Beazley Christopher J. P. ,
Bernard-Reymond, Beumer, Bindi , Bôge, Borgo, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen , de Bremond
d'Ars, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti , Cassidy , Chabert, Chanterie , Cooney ,
Dalsass, De Matteo, Deprez, Elles , Fernández-Albor, Florenz, Fontaine, Fourçans , Friedrich,
Gaibisso, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman ,
Hoppenstedt, Howell , Inglewood, Jackson Christopher M. , Janssen van Raay, Jarzembowski ,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Lacaze , Lafuente Lopez, Lagakos, Langenhagen ,
Langes, Lemmer, Lenz, Lulling, Luster, McCartin, McIntosh, Malangré , Melchior, Menrad,
Moorhouse, Mottola, Muller, Newton Dunn, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parodi ,
Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Quisthoudt-Rowohl , Reymann, Rinsche , Rovsing ,
Sboarina, Schiedermeier, Schleicher, Scott-Hopkins , Siso Cruellas, Sonneveld, Spencer,
Stavrou, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde Lopez, Vanlerenberghe,
Welsh, von Wogau

PSE: Alvarez de Paz, Avgerinos, Barton, Bofill Abeilhe, Bombard, Cano Pinto, Carniti ,
Caudron, Cheysson, Coates , Coimbra Martins, Collins , Colom i Naval , Cot, Crawley, da Cunha
Oliveira, David, Delcroix, van den Brink, Desama, Dido ', Díez de Rivera Icaza, Donnelly , Dury ,
Dührkop Dührkop, Elliott, Falconer, Fayot, Ford, Frimat, Fuchs , Galle, Garcia Arias, Görlach,
Green, Groner, Harrison, Hervé , Hindley, Hughes, Jensen, Lagorio, Laroni, Linkohr, Lomas,
Lüttge , Magnani Noya, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Medina Ortega, Megahy ,
Metten, Mihr, Miranda de Lage, Morris , Newens, Newman, Oddy , Pagoropoulos, Pollack, Pons
Grau, Raftopoulos, Randzio-Plath, Read, R0nn, Roth-Behrendt, Rothe, Rubert de Ventos ,
Sainjon, Sakellariou, Sanz Fernandez, Schmid, Schmidbauer, Seal , Simpson Brian, Smith Alex ,
Titley, Tongue, Tsimas , Van Hemeldonck, Vayssade, Vazquez Fouz, Verde i Aldea, Vertemati ,
Visser, Vittinghoff, von der Vring, West, Wettig , Wynn
RDE: Chesa, Heider, Lalor, Lañe, Lauga, de la Malène, Musso, Pasty
V : Bettini , Boissière , Ernst de la Graete , Frémion , Raffin

(-)
ARC : Bonde , Posada Gonzalez, Sandbæk

(O)
DR : Dillen
NI : Grund
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7. Relatório Cox A3 - 0207/94

M3

(+)
ARC : Posada Gonzalez

DR : Dillen , Lehideux , Schodruch

LDR: Capucho, Cayet, Galland, Gasòliba i Bôhm, Holzfuss, Kofoed, Maher, Marques Mendes,
Mendes Bota, Partsch, Pucci, Wijsenbeek
NI: Domingo Segarra, Geraghty, Gutiérrez Diaz, Mitolo
PPE: Alber, Anastassopoulos, Banotti , Beazley Christopher J.P. , Bernard-Reymond, Beumer,
Bindi, Borgo, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, Braun-Moser, de Bremond d'Ars, Brok,
Carvalho Cardoso, Casini , Cassanmagnago Cerretti, Cassidy, Chabert, Chanterie, Cooney ,
Cornelissen , Dalsass, De Matteo, Elles, Fernández-Albor, Fontaine, Fourçans, Friedrich,
Gaibisso, Garcia Amigo, Günther, Guidolin, Habsburg , Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein,
Herman, Hoppenstedt, Howell, Inglewood, Jackson Christopher M. , Jarzembowski , Jepsen,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Lacaze, Langenhagen, Lemmer, Lenz, Lo Giudice,
Lulling, McCartin, McIntosh, Menrad, Moorhouse, Mottola, Millier, Newton Dunn,
Oomen-Ruijten , Oostlander, Pack, Parodi , Patterson, Pesmazoglou, Pierros, Price,
Quisthoudt-Rowohl , Reymann, Rinsche, Rovsing, Sboarina, Schiedermeier, Schleicher,
Scott-Hopkins, Seligman, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stavrou, Stewart-Clark, Theato,
Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde Lopez, Vanlerenberghe, von Wogau

PSE: Alvarez de Paz, Avgerinos, Baron Crespo, Bofill Abeilhe, Bombard, Bru Purón, Buron, de
la Câmara Martinez, Cano Pinto, Catasta, Ceci , Cheysson, Cingari , Coates, Coimbra Martins,
Colom i Naval , Cot, Cravinho, da Cunha Oliveira, David , Delcroix , Díez de Rivera Icaza,

Donnelly , Dury, Duhrkop Dührkop, Elliott, Fayot, Galle, Garcia Arias, Görlach, Green, Grôner,
Harrison, Hindley, Hughes , Lagorio, Laroni , Linkohr, Lüttge, McMahon, Mebrak-Zaïdi , Medina
Ortega, Megahy , Mihr, Miranda de Lage, Morris, Newens, Newman, Oddy, Pagoropoulos,
Pollack, Pons Grau, Raftopoulos , Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge, R0nn, Rothe,
Rubert de Ventés , Sakellariou, Sanz Fernandez, Schmid, Schmidbauer, Schwartzenberg, Seal,
Simpson Brian, Smith Alex , Stewart, Titley, Tongue, Tsimas, Van Hemeldonck, Vayssade,
Vazquez Fouz, Verde i Aldea, Vertemati , Visser, von der Vring, Wettig, Wynn
RDE : Chesa, Lalor, de la Malene

V : Bettini , Boissière, Ernst de la Graete, Graefe zu Baringdorf, Onesta, Raffin, Verbeek
-)

ARC : Blaney
LDR : Garcia
NI : Grund

RDE : Heider, Lauga
(O)
ARC : Canavarro, Vandemeulebroucke
PSE : Jensen

8. Relatório Cox A3-0207/94
m 16

(+)

ARC : Blaney , Canavarro, Posada Gonzalez, Vandemeulebroucke
DR : Dillen , Lehideux , Schodruch

LDR: von Alemann , Cayet, Coelho, Galland, Garcia, Gasòliba i Bôhm, Holzfuss, Kofoed,
Larive, Maher, Marques Mendes, Mendes Bota, Partsch, Pucci , Wijsenbeek
NI : Geraghty, Mitolo
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PPE: Alber, Anastassopoulos, Arias Cañete, Banotti, Beazley Christopher J.P. , Beumer, Bindi ,
Borgo, Brand Hans-Jürgen, Braun-Moser, de Bremond d'Ars, Brok, Carvalho Cardoso, Casini ,
Cassanmagnago Cerretti, Cassidy , Chabert, Chanterie, Cooney, Cornelissen, Dalsass, De
Matteo, Elles, Fernández-Albor, Fontaine, Fourçans, Friedrich, Gaibisso, Garcia Amigo,
Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman, Hoppenstedt,
Inglewood, Jackson Christopher M. , Jarzembowski, Jepsen, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Lacaze, Lafuente López, Lagakos, Langenhagen, Lemmer, Lenz, Llorca
Vilaplana, Lo Giudice, Lulling, McCartin, McIntosh, Menrad, Moorhouse, Mottola, Müller,
Newton Dunn, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parodi, Patterson, Pesmazoglou, Pierros ,
Price, Quisthoudt-Rowohl, Reymann, Rinsche, Rovsing, Schiedermeier, Schleicher,
Scott-Hopkins, Seligman, Siso Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stavrou, Stewart-Clark, Theato,
Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde Lopez, Vanlerenberghe, von Wogau
PSE : Alvarez de Paz, Avgerinos, Barón Crespo, Bofill Abeilhe, Bombard, Bru Purón, Buron, de
la Cámara Martínez, Cano Pinto, Ceci, Cheysson, Coates, Coimbra Martins, Colom i Naval , Cot,
Cravinho, da Cunha Oliveira, David, Delcroix, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly , Dury ,
Dührkop Duhrkop, Elliott, Fayot, Frimat, Galle, Garcia Arias, Görlach, Green, Gröner, Harrison,
Hindley, Hughes, Laroni, Linkohr, Lüttge, McMahon, Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Megahy,
Metten, Mihr, Miranda de Lage, Morns, Muntingh, Newens, Newman, Oddy, Pollack, Pons
Grau, Raftopoulos, Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge, R0nn, Roth-Behrendt,
Rothe, Rubert de Ventos, Saby, Sakellariou, Sanz Fernandez, Schmid, Schmidbauer,
Schwartzenberg, Seal , Simpson Brian, Smith Alex, Titley, Tongue, Tsimas, Van Hemeldonck,
Vayssade, Vâzquez Fouz, Verde i Aldea, Vertemati, Visser, von der Vring , Wettig , Wynn
RDE: Chesa, Heider, Lalor, Lane, de la Malene, Musso, Pasty
-

NI : Grund

(O)
PSE : Jensen

V : Bettini , Boissière, Ernst de la Graete , Onesta, Raffin

9. Relatório Collins A3-0126/94

Alteração 7
(+)
DR : Dillen , Lehideux , Schodruch

LDR: Cayet, Garcia, Kofoed, Nielsen
NI: Grund

PPE: Alber, Anastassopoulos, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Beazley Christopher J.P. ,
Beumer, Bindi, Bôge, Borgo, Brand Hans-Jùrgen, de Bremond d'Ars, Carvalho Cardoso, Casini ,
Cassanmagnago Cerretti, Cassidy, Chanterie, Cooney , Coppo Gavazzi , Cornelissen, Dalsass,
Daly , De Matteo, Deprez, Elles, Fernandez-Albor, Fontaine, Fourçans, Friedrich, Garcia Amigo,
Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman, Hoppenstedt,
Inglewood, Jackson Christopher M. , Jepsen, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Lacaze,
Lafuente Lopez, Lagakos, Langenhagen, Langes, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lo Giudice,
Lulling, McCartin, Melchior, Mendez de Vigo, Menrad, Mottola, Müller, Newton Dunn,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Prag, Price,
Rawlings, Reymann, Rovsing, Schiedermeier, Schleicher, Scott-Hopkins , Seligman, Sonneveld,
Spencer, Stavrou, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner,
Valverde Lôpez, Welsh
RDE: Chesa, Heider, Lalor, Lataillade, de la Malène, Nianias , Pasty
(-

ARC : Barrera i Costa, Blaney , Bonde, Canavarro, Sandbæk, Simeoni , Vandemeulebroucke
LDR: von Alemann, Capucho, Coelho, Galland, Maher, Pucci, Punset i Casais
NI: Geraghty
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PSE: Alvarez de Paz, Apolinârio, Avgerinos, Baron Crespo, Bofill Abeilhe, Bombard, Bru
Purón, Buron, de la Câmara Martinez, Cano Pinto, Carniti, Catasta, Caudron, Ceci, Cheysson,
Cingari, Coimbra Martins , Colom i Naval, Cot, Cravinho, da Cunha Oliveira, Delcroix, van den
Brink, Díez de Rivera Icaza, Dury, Dührkop Duhrkop, Elliott, Fayot, Frimat, Görlach, Green,
Grôner, Harrison, Hindley, Hughes, Jensen, Linkohr, Lüttge, McMahon, Mebrak-Zaïdi, Medina
Ortega, Megahy, Metten, Mihr, Miranda de Lage, Muntingh, Napoletano, Newens, Newman,
Oddy, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Raftopoulos, Randzio-Plath, R0nn, Roth-Behrendt, Rothe,
Rubert de Ventos, Saby, Sakellariou, Sanz Fernandez, Schmid, Schmidbauer, Schwartzenberg,
Seal, Sierra Bardají , Simpson Brian, Smith Alex, Stewart, Terron I Cusi , Tongue, Trivelli ,
Tsimas, Vayssade, Vazquez Fouz, Verde i Aldea, Vertemati , Visser, Vittinghoff, von der Vring,
Wettig
V : Bettini, Boissiere, Ernst de la Graete, Graefe zu Baringdorf, Onesta, Raffin, Verbeek
(O)
LDR: Holzfuss , Partsch

9 . 5 . 94

9 . 5 . 94

N2C 128/ 123

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Quarta-feira, 20 de Abril de 1994

ACTA DA SESSÃO DE QUARTA-FEIRA, 20 DE ABRIL DE 1994
(94/C 128/03)

PARTE

I

Desenrolar da sessão

PRESIDÊNCIA DO SR. KLEPSCH,
Présidente

(A sessão tem início às 9H00.)

— Tomlinson, sobre a resposta do Senhor Presidente à
sua intervenção do ponto 1 , Parte I ;
— Suárez González, que solicita que a sua intervenção
do ponto 1 , Parte I da acta de 19.04. 1994, seja completa
da a fim de esclarecer «que foram perpetrados numerosos
actos de violência contra camionistas espanhóis em
França sem que um único deputado francês tivesse
protestado».

1 . Aprovaçâo da acta
A acta da sessão anterior é aprovada.

A Deputada Rawlings assinala que pretendera votar a
favor do projecto de resolução legislativa incluída no
relatório Fontaine (A3-0235/94) (Parte I, ponto 22).
Intervenções dos Deputados :
— Jensen, que retoma a resposta do Senhor Presidente
à intervenção do Deputado Tomlinson (Parte I, ponto 1 ) e
manifesta a opinião de que o facto de se declarar
«disposto a examinar juntamente com os Membros da
Mesa a possibilidade de pôr à disposição de todos os
deputados, a pedido dos mesmos, a acta da reunião da
Mesa de 31 de Março de 1994» não constitui uma
resposta à intervenção do Deputado Tomlinson, em
primeiro lugar porque as actas das reuniões da Mesa
foram sempre postas à disposição dos deputados e, em
segundo lugar, porque o referido deputado solicitou
explicações sobre os motivos que levaram a Mesa a
tomar uma decisão que, em seu entender, é arbitrária;
— Vázquez Fouz, que, retomando as várias interven
ções sobre os incidentes ocorridos no Golfo da Gasconha
entre pescadores franceses e espanhóis, protesta contra a
discriminação da qual considera ter sido objecto, uma vez
que a sua intervenção foi , em seu entender, mais resumi
da do que as dos outros deputados ; referindo-se de
seguida à intervenção do Deputado Suárez González
sobre os camionistas espanhóis vítimas de agressões em
território francês, solicita que o Governo francês interve
nha quanto ao assunto (O Senhor Presidente recorda que
existe igualmente um relato integral dos debates que, tal
como o seu nome indica, reproduz integralmente as
intervenções dos deputados);

— Bettini, que assinala que devido à falta de interpre
tação para italiano não pôde seguir a intervenção da
Deputada Jensen ;

— Lane, sobre a sua intervenção do ponto 8 ; após ter
salientado que o acesso ao Parlamento não deveria ser
interdito a nenhum deputado, solicita que se abra um
inquérito (O Senhor Presidente responde que o assunto
está a ser verificado e que os resultados lhe serão
transmitidos);

*
*

*

A Deputada Oomen-Ruijten, em nome de uma delegação
ad-hoc que partirá para a Africa do Sul ainda esta noite e
cujos membros desejariam no entanto ter a possibilidade
de participar na votação desta tarde ; recorda que, para o
efeito, dirigiu um pedido aos Questores no sentido de se
colocar à disposição da delegação um veículo para que
esta pudesse deslocar-se até ao aeroporto de Fancoforte,
pedido este que foi rejeitado ; solicita que o Senhor
Presidente intervenha quanto a este assunto (O Senhor
Presidente responde que assim procederá).

2. Entrega de documentos
O Senhor Presidente comunica que recebeu das comis
sões parlamentares os seguintes relatórios :

— Relatório da Comissão do Controlo Orçamental
sobre a concessão de quitação à Comissão pela gestão
financeira do quinto, sexto e sétimo Fundo Europeu de
Desenvolvimento para o exercício de 1 992
Relatora: Simons

(A3-0257/94)

— Relatono da Comissão do Controlo Orçamental
sobre as acções tomadas na sequência das observações
contidas na resolução que acompanha a decisão de
quitação do orçamento geral das Comunidades Europeias
para o exercício de 1991 (SEC(94)0205 )
Relatora : Nielsen

(A3-0258/94)

3. Ordem do dia

O Senhor Presidente comunica que, nos termos do n2 5 do
artigo 522 do Regimento, mais de um décimo dos
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membros que compõem o Parlamento, pertencentes a,
pelo menos, três grupos políticos, manifestaram por
escrito a sua oposição à aplicação do procedimento
previsto no artigo 522 do Regimento ao relatório Gaw

PONTO V « CATASTROFES»

ronski , elaborado em nome da Comissão dos Assuntos

— Recurso do Grupo ARC , que visa inserir no subpon
to «Espanha» a proposta de resolução B3-0453/94 do
Grupo ARC sobre a destruição do património ecológico e

Externos e da Segurança, sobre a situação no Sri Lanka

histórico-cultural na Galiza.

(A3-0236/94).

O recurso é rejeitado.

Este relatório é inscrito na ordem do dia de sexta-feira em

discussão conjunta com os relatórios Lemmer e Hindley

sobre a índia e o Paquistão.

O prazo para a entrega de alterações é fixado para
quarta-feira, às 17H00.

4. Debate sobre questões actuais (recursos)
O Senhor Presidente comunica que recebeu, nos termos
do segundo parágrafo do n° 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 :

— Recurso do Grupo V , que visa inserir neste ponto um
novo subponto intitulado «Acidente marítimo no Bósfo
ro» que inclui as propostas de resolução B3-0442/94 do
Grupo RDE e B3-0491 /94 do Grupo V.
O recurso é aprovado .

— Recurso do Grupo V, que visa inserir neste ponto um
novo subponto intitulado «Acidentes em plataformas
petrolíferas em Itália» que inclui as propostas de resolu
ção B3-0472/94 do Grupo PSE e B3-0483/94 do Grupo
V.

O recurso é aprovado.

5. Investidura da Comissâo (debate)

PONTO IV «DIREITOS HUMANOS»

— Recurso do Grupo PPE, que visa substituir o ponto
« Bahrein» por um novo subponto «Situação do Dr.
Baracu, defensor romeno dos Direitos do Homem» que
inclui a proposta de resolução B3-0468/94 do Grupo
PPE .

Por VE, o recurso é aprovado.
— Recurso do Grupo PSE, que visa inserir neste ponto
um novo subponto intitulado «Discriminação por ocasião
das eleições europeias», que inclui as propostas de
resolução B3-0433/94 do Grupo PSE e B3-0481 /94 do
Grupo V.
O recurso é aprovado.

O Deputado Froment-Meurice apresenta o seu relatório,
elaborado em nome da Comissão dos Assuntos Institu

cionais, sobre a investidura da Comissão (A3-0240/94).

Intervenções dos Deputados Cheysson, em nome do
Grupo PSE, Penders, em nome do Grupo PPE, Galland,
em nome do Grupo LDR, Boissière, em nome do Grupo
V, Musso, em nome do Grupo RDE, Bonde, em nome do
Grupo ARC , Blot, em nome do Grupo DR, Hánsch,
Herman, Domingo Segarra, Bru Purón, Cassanmagnago
Cerretti , Metten , Martin , e do Sr. Delors , Presidente da
Comissão .

O Senhor Presidente dá por encerrado o debate.
Votação : Parte I, ponto 22, da acta de 21.4.1994.

— Recurso do Grupo PSE, que visa inserir neste ponto
um novo subponto «Fim da segunda guerra mundial »,
que inclui a proposta de resolução B3-0434/94 do Grupo
PSE .

Por VE, o recurso é rejeitado.

— Recurso do Grupo PSE, que visa inserir neste ponto
um novo subponto intitulado «Decreto relativo à cidada
nia» que inclui a proposta de resolução B3-0427/94 do
Grupo PSE.

*
*

*

Intervenção dos Deputados Froment-Meurice, relator do
relatório A3-0240/94 cujo debate acaba de ser encerrado,
Hánsch, sobre a intervenção precedente e Musso, para
um assunto de natureza pessoal na sequência da interven
ção do Deputado Froment-Meurice .

Por VE, o recurso é rejeitado.

6. Projecto de orçamento rectificativo e suple
mentar n2 1 para 1994 (debate)

— Recurso do Grupo LDR, que visa inserir neste ponto
um novo subponto intitulado «Atentado terrorista na
Albânia meridional », que inclui as propostas de resolu
ção B3-0419/94 do Grupo LDR e B3-0488/94 do Grupo

A Deputada Napoletano apresenta o seu relatório, em
nome da Comissão dos Orçamentos, sobre o projecto de
orçamento rectificativo e suplementar n° 1 para 1994

V.

(C3-0 1 62/94) (A3-0249/94).

Por VN (V ), o recurso é rejeitado :

Intervenções dos Deputados Maher, em nome do Grupo
LDR e Lane, em nome do Grupo RDE.

votantes :
a favor:
contra :

abstenções :

179
33
143

3

O Senhor Presidente dá por encerrado o debate.
Votação: Parte I, ponto 20.
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7. Financiamento das Comunidades (debate)
Segue-se na ordem do dia a discussão conjunta de quatro
relatórios, elaborados em nome da Comissão dos Orça
mentos .

O Deputado Colom i Naval apresenta o seu relatório
sobre a proposta de Regulamento (CE, Euratom) do
Conselho que altera o Regulamento (CEE, Euratom)
n° 1552/89 relativo à aplicação da Decisão 88/376/CEE,
Euratom, relativa ao sistema de recursos próprios das
Comunidades (COM(93)Oó83 — C3-0093/94) e sobre a
proposta de regulamento (CECA, CE, Euratom) do Con
selho que altera o Regulamento Financeiro de 21 de
Dezembro de 1977 aplicável ao Orçamento Geral das
Comunidades Europeias, com a redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento n° 610/90 de 13 de Março de 1990
(COM(93)Oó83 — C3-0093/94) (A3-0231 /94); usa da
palavra igualmente em nome do Grupo PSE sobre os
outros relatórios . Solicita, por outro lado, que a menção
da língua original seja suprimida da primeira página dos
relatórios ou então que seja substituída pela verdadeira
língua materna; já consultou o Colégio dos Questores

O Sr. Pangalos, Presidente em exercício do Conselho, faz
uma declaração sobre a situação na Bósnia-Herzegovina.
Intervenções, para apresentarem as propostas de resolu
ção, dos seguintes Deputados : Antony , Simeoni , Sir Jack
Stewart-Clark, Bertens , Piquet e Langer.
Intervenções no debate dos Deputados : Titley , em nome
do Grupo PSE, Oostlander, em nome do Grupo PPE,
Nianias, Ephremidis, em nome do Grupo CG, Papayan
nakis (Não-inscritos) Alavanos, Pack, Crawley , Panga
los, Galland, Oostlander, estes sobre a intervenção do Sr.
Pangalos .

O Senhor Presidente dá por encerrada a discussão con
junta.
Votação : Parte I, ponto 12, da acta de 21.4.1994.
DEBATE SOBRE QUESTÕES ACTUAIS (fim
da H
parte)

sobre este assunto .

O Deputado Langes apresenta o seu relatório sobre «um
novo sistema de recursos próprios para a União Euro
peia» (A3-0228/94).

PRESIDÊNCIA DO SR. ANASTASSOPOULOS ,
Vice-Presidente

PRESIDENCIA DA SRa PERY ,
Vice-Presidente

9. Resultado da reunião do Conselho Europeu
em Ioannina (comunicações do Conselho e
da Comissão)

O Deputado Elles apresenta o seu relatório sobre os
aspectos financeiros e políticos do pessoal das Institui
ções Comunitárias (A3-0248/94).

Os Srs . Pangalos, Presidente em exercício do Conselho, e

O Deputado Pasty apresenta o seu relatório sobre o futuro

em Ioannina.

do Tratado CECA (A3-0223/94).

Intervenções dos Deputados Bofill Abeilhe, relator do
parecer da Comissão dos Assuntos Económicos e Mone
tários e da Política Industrial , Goedmakers , Arias Cañete ,

em nome do Grupo PPE, Fitzgerald, em nome do Grupo
RDE, Miranda da Silva, em nome do Grupo CG, Wynn e
Colom i Naval .

Tendo chegado a hora prevista para a primeira parte do
debate sobre questões actuais, urgentes e muito impor
tantes, o debate em curso é interrompido neste ponto e
será retomado da parte da tarde, às 15H00.
Intervenção do Deputado Colom i Naval que, em nome
do Grupo PSE, retira o nome dos oradores que fazem
parte deste grupo e que continuam inscritos na presente
discussão conjunta.

Delors , Presidente da Comissão, fazem uma comunica

ção sobre o resultado da reunião do Conselho Europeu

Intervenções dos Deputados, para colocarem perguntas :
Cot, em nome do Grupo PSE, Bourlanges , em nome do
Grupo PPE, Galland, em nome do Grupo LDR, Aglietta,
em nome do Grupo V, Musso, em nome do Grupo RDE,
Vandemeulebroucke, em nome do Grupo ARC, Blot, em
nome do Grupo DR, Puerta (Não-inscritos), Barón Cres
po, presidente da Comissão dos Assuntos Externos,
McMillan-Scott, de Vries , Ewing, van der Waal, Titley,
De Clercq, Rossetti , Sakellariou, Cheysson, Green, do Sr.
Pangalos, que responde às perguntas dirigidas ao Conse
lho, Ewing , que reitera a sua pergunta, dos Srs . Pangalos
e Delors, que responde às perguntas dirigidas à Comis
são, Vandemeulebroucke, que reitera as perguntas que
formulou, às quais os Srs . Delors e Pangalos respondem .
(A sessão, suspensa às 13H30, é reiniciada às 15H15.)

DEBATE SOBRE QUESTÕES ACTUAIS ( 1a parte)
Segue-se na ordem do dia a primeira parte do debate
sobre questões actuais, urgentes e muito importantes
(para os títulos e autores das propostas de resolução, ver
acta de 19.4.1994, Parte I, ponto 13).

8. Situação na Bósnia-Herzegovina (debate)
Segue-se na ordem do dia a discussão conjunta de oito
propostas de resolução (B3-0416, 0441 , 0454, 0467 ,
0479 , 0485 , 0487 e 0489/94).

PRESIDÊNCIA DO SR. CAPUCHO,
Vice-Presidente

10. Financiamento das Comunidades (conti

nuação do debate)
Intervenção, no seguimento do debate, do Deputado
Cassidy , e do Sr. Schmidhuber, Membro da Comissão.

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N2C 128/ 126

9 . 5 . 94

Quarta-feira, 20 de Abril de 1994

O Senhor Presidente dá por encerrada a discussão con
junta.

O Deputado Coates, presidente da Subcomissão dos
Direitos do Homem, em substituição do Deputado Barón
Crespo, apresenta as perguntas.

Votação: Parte I, ponto 23 , da acta de 21.4.1994.
*
*

*

*

*

*

Dado a ausência do Conselho, o Senhor Presidente

propõe que se examine, em primeiro lugar, o relatório
Ramirez Heredia (A3-0 1 24/94) e de passar em seguida às
perguntas orais dirigidas ao Conselho e à Comissão
(B3-0018 e 0017/94).

O Parlamento manifesta a sua concordância quanto a esta
alteração da ordem do dia.

11. Situação dos ciganos (debate)

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 :

— Lenz, Cassanmagnago Cerretti , Fontaine, Lagakos,
Lucas Pires e Oostlander, em nome do Grupo PPE, sobre
os Direitos do Homem no domínio da política externa da
União Europeia (B3-0401 /94);
— Sakellariou, em nome do Grupo PSE, sobre os
Direitos do Homem no domínio da política externa da
União Europeia (B3-0402/94 def.);

O Deputado Ramirez Heredia apresenta o seu relatório,

— Langer, Roth, Aglietta e Onesta, em nome do Grupo
V, sobre a política da União no domínio dos Direitos do

elaborado em nome da Comissão das Liberdades Públi

Homem (B3-0403/94);

cas e dos Assuntos Internos, sobre a situação dos ciganos
na Comunidade Europeia (A3-0124/94).

— Bertens, sobre a política da União no domínio dos
Direitos do Homem (B3-0404/94).

Intervenções dos Deputados Elliott, em nome do Grupo
PSE, Jarzembowski , em nome do Grupo PPE, Bandres
Molet, Simeoni , em nome do Grupo ARC , e do Sr.

*

*

*

Schmidhuber, Membro da Comissão .

O Senhor Presidente dá por encerrado o debate.
Votação: Parte I, ponto 25 , da acta de 21.4.1994.

de .

*

*

Intervenções dos Deputados Arbeloa Muru, em nome do
Grupo PSE, Lenz, em nome do Grupo PPE, Bertens, em
nome do Grupo LDR, Langer, em nome do Grupo V,
Llorca Vilaplana, do Sr. Pangalos, Coates, para dirigir
uma pergunta ao Conselho, à qual o Sr. Pangalos respon

*

O Senhor Presidente dá por encerrado o debate .
A sessão, interrompida às 15H50, uma vez que o Conse
lho não está presente, é reiniciada às 16H00.

Votação: Parte I, ponto 24, da acta de 21.4.1994.
(Dado que ainda não se chegou à hora prevista para o
período de votação, a sessão é suspensa das 16H50 às

PRESIDENCIA DO SR . AVGERINOS ,

17H00.)

Vice-Presidente

PRESIDENCIA DO SR. KLEPSCH,

12. Política externa da União em matéria de

Présidente

Direitos do Homem (debate)
Seguem-se na ordem do dia as perguntas orais elaboradas
em nome da Comissão dos Assuntos Externos e da

Segurança, à Comissão (B3-0017/91 ) e ao Conselho
(B3-0018/94) sobre a política da União em matéria de
Direitos do Homem .

Intervenções dos Deputados Verhagen, que deseja
conhecer a razão subjacente ao adiamento do debate
sobre os Direitos do Homem para as 1 6H00 e ainda por
que motivo o Conselho não pôde estar presente mais cedo
para um debate sobre um assunto de tão grande importân
cia (O Senhor Presidente responde que o Presidente em
exercício do Conselho teve de assistir a uma reunião da

Conferência dos Presidentes), do Sr. Pangalos, Presiden
te em exercício do Conselho, e Langer.

Intervenções das Deputadas :

— Aglietta, que indica que foi distribuída nos cacifos
dos membros uma publicação intitulada «Movimento
para a vida», sendo que algumas ideias aí expressas estão
em contradição com as resoluções aprovadas pelo Parla
mento; denuncia esta propaganda, a qual teve a colabora
ção do Gabinete de Informação do Parlamento Europeu
em Roma (O Senhor Presidente responde que apreciará o
assunto e a manterá informada sobre o desenrolar do

mesmo);

— Lehideux, sobre esta intervençào.

PERÍODO DE VOTAÇÃO
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13. Quarto Programa-Quadro de Investigação
Científica ***111 (votação)

PROPOSTA DE DIRECTIVA COM(93)0586 — C3
0081 /94 — 94/0479(SYN):

Relatório Klepsch sobre a proposta de decisão do
Parlamento Europeu e do Conselho sobre o Quarto
Programa-Quadro da Comunidade Europeia para as
acções comunitárias de investigação, desenvolvi
mento tecnológico e demonstração ( 1994-1998)
sobre o texto confirmado pelo Conselho (A3-0247/

O Parlamento aprova a proposta da Comissão (Parte II,
ponto 3 ).

94)

Intervenção do Deputado Desama, presidente da Comis
são da Energia, Investigação e Tecnologia, que retoma a
aprovação do quarto programa-quadro que constitui uma
estreia histórica para o Parlamento.

PROJECTO COMUM C3-0198/94 — 94/0004(COD):

*

*

*

O Parlamento aprova o projecto comum (Parte II, pon
to 1 ).

16. Sistema europeu de notificação de na
vios **I (votação)
Relatório da Comissão dos Transportes e do Turismo
sobre a proposta de directiva do Conselho relativa à
criação de um sistema europeu de notificação dos

14. Elaboração de uma Farmacopeia Euro
peia *** (votação)

navios nas zonas marítimas dos Estados-membros da

Comunidade COM(93)Oó47 — C3-0023/94 -94/
0491(SYN)) (A3-0175/94) (relator: De Piccoli ) (sem
debate).

Relatório da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde

Pública e da Defesa do Consumidor sobre a proposta
de decisão do Conselho relativa à aceitação, em
nome da Comunidade Europeia, da Convenção rela
tiva à Elaboração de uma Farmacopeia Europeia
(COM(93)OOó8 — C3-00251 /93 ) (A3-0173/94) (re
lator: Valverde Lopez) (sem debate): parecer favorá
vel .

PROPOSTA DE DIRECTIVA COM(93)Oó47 — C3
00023/94 — 94/049 1 (S YN):

Alterações aprovadas: 1 a 8 em bloco

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:

O Parlamento aprova a resolução legislativa e dá o seu
parecer favorável (Parte II, ponto 2).

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:
O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 4).

*

*

O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada (Parte II, ponto 4).

*

Intervenção do Deputado von der Vring que propõe que
se prossiga com a votação dos relatórios que requerem
apenas a maioria simples (O Senhor Presidente decide
dar seguimento a esta proposta).

17. Livre circulaçao de mercadorias — Merca
do Interno ***I (votação)
Relatorios de la Cámara Martínez — A3-0189/94 e
0188/94

a)

15. Transportadoras de mercadorias e de pas
sageiros **I (artigo 143- do Regimento)
(votação)
Segue-se na ordem do dia a votação da proposta alterada
de directiva do Conselho relativa ao acesso à profissão de
transportador rodoviário de mercadorias e de transporta
dor rodoviário de passageiros, bem como ao reconheci
mento mútuo dos diplomas , certificados e outros títulos e
cujo objectivo é o de favorecer o exercício efectivo da
liberdade de estabelecimento desses transportadores no
domínio dos transportes nacionais e internacionais (Ver
são codificada) (COM(93)0586 — C3-0081 /94 — 94/
0479(SYN))

que tinha sido enviada:

— quanto à matéria de fundo : JURI
— para parecer: TRAN

A3-0189/94

PROPOSTA DE DECISÃO COM(93)0670 — C3-0525/
93 — 94/0489(COD):

Alterações aprovadas: 1 a 12 (excepto 6) em bloco e 6
por VE

O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada (Parte II, ponto 5 a)).

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:
O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 5 a)).
b)

A3-0188/94

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

O Grupo PPE solicita a votação em separado do segundo
travessão do n2 3 .
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Conjunto do texto sem este travessão : aprovado

Intervenção do Deputado Barton .

Este travessão: aprovado por VE

O Parlamento decide o adiamento da continuação da
apreciação da posição comum nos termos do artigo 702
do Regimento.

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 5 b)).

18. Riscos devidos aos agentes físicos
tação)

**I (vo

Relatório Hughes — A3-0192/94

20. Projecto de orçamento rectificativo
para o exercício de 1994 (votação)

1

Relatório Napoletano — A3-0249/94
PROPOSTA DE DIRECTIVA COM(92)0560 — C3
0158/93 — 94/0449(SYN):

Alterações aprovadas: 1 , 2, 3 a 32 em bloco, 33 , 34 por
VE, 35 , 36, 37, 38, 39 e 40 em bloco por VE e 41

Alterações rejeitadas: 44, 45 , 46, 42 e 43

PROJECTO DE ORÇAMENTO C3-0162/94:

Alteração aprovada: 1 por VE (290 a favor, 6 contra, 4
abstenções)

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

Intervençâo:

Declaraçôes de voto:

— do Deputado Galland, em nome do Grupo LDR, que
propõe a votação em bloco das alterações 3 a 32 da
Comissão dos Assuntos Sociais, do Emprego e do

— escrita: Deputado Vandemeulebroucke

Ambiente de Trabalho .

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 7).

O Parlamento aprova a proposta da Comissào assim
alteradà (Parte II, ponto 6).

21. Residuos perigosos
PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA :

**II

Recomendação para segunda leitura, sob a forma de
carta, em nome da Comissão do Meio Ambiente , da

Declarações de voto:

Saúde Pública e da Defesa do Consumidor sobre a

— escritas: Deputado Ephremidis

posição comum do Conselho com vista à adopção de
uma directiva que altera a Directiva 91 /689/CEE
relativa aos resíduos perigosos (C3-0103/94 — 94/

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 6).
*

*

*

O Senhor Presidente decide neste momento, e dado que o
número de deputados presentes corresponde à maioria
qualificada, passar à votação dos relatórios que requerem

0485(SYN))

POSIÇÃO COMUM DO CONSELHO C3-0103/94 —
94/0485(SYN):

O Senhor Presidente declara a posição comum aprovada
(Parte II , ponto 8 ).

a referida maioria.

19. Velocidade maxima dos veículos a motor de

duas ou três rodas ***II (votação)
Recomendação para uma segunda leitura da delega
ção do Parlamento Europeu ao Comité de Concilia
ção sobre a posição comum do Conselho respeitante
à proposta de directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa à velocidade máxima por constru
ção, bem como ao binário máximo e à potência
máxima do motor dos veículos a motor de duas ou

três rodas (C3-0239/93 — C3-0380/93 — 94/

037 1 (COD)) — (A3-0246/94) (relator: Klepsch)
PROJECTO DE DECISÃO:

Intervenção da Deputada Oomen-Ruijten, sobre a manei
ra como está a ser conduzida a votação .
Por VE (252 a favor, 28 contra, 6 abstenções), o Parla
mento não aprova a decisão e não confirma portanto a
rejeição da posição comum.

22. Admissão de valores mobiliários a cotação
oficial em bolsas de valores

***H (vota

ção)
Recomendação para uma segunda leitura Janssen
van Raay — A3-0176/94
Intervenção do relator, que propõe à Assembleia rejeitar
as três alterações apresentadas pela Comissão dos Assun
tos Jurídicos e dos Direitos dos Cidadãos a fim de

permitir a conclusão do processo legislativo ainda duran
te a actual legislatura, e do Deputado Bru Purón, em
nome do Grupo PSE, que apoia esta intervenção.

POSIÇÃO COMUM DO CONSELHO C3-0098/94 —
94/045 1 (COD)
Alterações rejeitadas: 1 a 3 em bloco

O Senhor Presidente declara a posição comum aprovada
(Parte II, ponto 9).
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23. Alteração do n- 4 do artigo 113- do Regi
mento (votação)
v Relatório da Comissão do Regimento, da Verifica

26. TVAD digital (votação)
Propostas de resolução B3-0443 e 0444/94

ção de Poderes e das Imunidades sobre a eventual
revisão do n2 4 do artigo 1 1 32 do Regimento do

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO B3-0443/94:

Parlamento (A3-0159/94) (relator: Patterson) ( sem
debate).

Por VE, o Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto
13 ).

(A proposta de resolução B 3-0444/94 caducou).
REGIMENTO DO PARLAMENTO

Alteração aprovada: 1 por VE (276 a favor, 1 8 contra, 10
abstenções)
(Parte II, ponto 10)

27. Marcação para efeitos fiscais dos gasó
leos * (votação)
Relatório Gasoliba I Bõhm — A3-0202/94

PROPOSTA DE DECISAO

PROPOSTA DE DIRECTIVA COM(93)0352 — C3

O Parlamento aprova a decisão (Parte II, ponto 10).

0026/94 :

Esta alteração ao Regimento entrará em vigor a partir da
segunda-feira do período de sessões de Maio de 1994.

Alteração aprovada: 1

24. Danos causados ao ambiente (votação)

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:

O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada (Parte II, ponto 14).

Relatório da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde

Pública e da Defesa do Consumidor sobre a pre
venção e a reparação dos danos causados ao ambien

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 14).

te (A3-0232/94) (relator: Alber) (sem debate).

28. Recursos geneticos e agricultura
ção)

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO :

Relatório Graefe zu Baringdorf — A3-0104/94

Preâmbulo, considerandos e n^ 1 : aprovados
N° 2 :

PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(93)0337 —

U parte : texto sem os termos «nos termos do 2- parágrafo
do artigo 1382-B do Tratado CE»: aprovada
2^ parte : estes termos : aprovada por VE por maioria
qualificada (301 a favor, 0 contra, 12 abstenções)
N2 3 : aprovado
O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 1 1 ).

25. Riscos devidos aos agentes químicos
(votação)

* (vota

**I

Relatório McCubbin — A3-0185/94

PROPOSTA DE DIRECTIVA COM(93)0155 — C3
0224/93 — 94/0459(SYN):

Alterações aprovadas: 1 a 38 em bloco

C3-03 17/93 :

Intervenção do relator para assinalar que cinco alterações
foram objecto de um compromisso com a Comissão e que
foi acordado que esta faria uma declaração antes da
votação final , da qual enviaria o texto escrito ao presiden
te da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desen
volvimento Rural . As cinco alterações de compromisso
são as alterações 47 , 48 , 49 , 50 e 5 1 ; assinala a existência
de erros de tradução nas alterações 47 , 48 , 50 (na versão
alemã) e 49, onde se deverá suprimir a frase «que é
necessário procurar uma colaboração estreita... no âmbito
deste programa de acção».

Alterações aprovadas: 47 de compromisso, 48 de com
promisso, 3 , 37 , 49 de compromisso, 5 , 6, 40, 7 e 8 em
bloco, 41 por VE, 9 a 12 em bloco, 42 por VE, 50 de
compromisso, 14 a 28 em bloco, 44 por VE, 29 , 30 a 33
em bloco, 5 1 de compromisso
Alterações rejeitadas: 38 , 39 por VE, 45
Alterações caducas: 1 , 2, 36, 4, 43 , 13 , 34

O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada (Parte II, ponto 12).
PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA :
O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 12).

Alteração anulada: 35
Intervenções:

— antes da votação da alteração 41 , do relator e da
Deputada Breyer, relatora do parecer, sobre as alterações
apresentadas pelo Grupo V ;
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— do relator, sobre a votação do 142 considerando.

Alteração 1 (ARC)

Votações em separado do texto original: (V)

votantes :
a favor :
contra :

do 142 considerando : aprovado

abstenções :

249
27
221

1

do anexo I, parte III, n2 1 b), 4â alínea: aprovada

do anexo I, parte III, n2 2 b), 3- alínea e n2 2 c), 2â alínea:
aprovados

Declarações de voto:
— oral: Deputado Cushnahan

O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada (Parte II, ponto 15 ).

— escritas: Deputados Cunha Oliveira, Arbeloa Muru

Intervenção do Sr. Ruberti , Membro da Comissão, que
procede à leitura de uma declaração, cujo texto se
compromete a enviar à Comissão da Agricultura, das

Por VN (PSE), o Parlamento aprova a resolução

e David Martin .

votantes :
a favor:
contra :

Pescas e do Desenvolvimento Rural .

Intervençâo do relator.

'

259
250
8

abstenções :

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA :

1

(Parte II, ponto 16).

Alteração aprovada: 46
As diferentes partes do texto foram sendo aprovadas
sucessivamente .

30. Aplicação do Direito Comunitário — 1993
(votação)
Relatório Perreau de Pinninck Domenech — A3
0056/94

Declaraçâo de voto:
— escrita: Deputado Verbeek

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 15 ).
Intervenção do relator, que insiste no sentido de que o
Parlamento solicite formalmente, por votação, que a
Comissão transmita o texto da sua declaração à Comissão
da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento Rural
(O Senhor Presidente responde que a votação não é
necessária, uma vez que a Comissão já se comprometeu
neste sentido).

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO
Declaração de voto:
— escrita: Deputado Cushnahan

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 17).

31. Escolas europeias

* (votação)

Relatório Oostlander — A3-0160/94

29. Legislação em vigor e subsidiariedade (vo
tação)
Relatório Medina Ortega — A3-0187/94

PROPOSTA DE DECISÃO COM(93)0061 — C3-0142/
93 :

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

Alterações aprovadas: 3 a 7 (excepto 6) em bloco, 79, 9,

Alterações rejeitadas: 2, 3 , 4 por VN e 1 por VN

30 por VE, 32, 33 , 34 por VE, 31 (U parte), 35 , 36, 82 por

As diferentes partes do texto foram sendo aprovadas
sucessivamente (o n2 8 por partes).

VE, 37 e 38 em bloco , 83 , 41 a 44, 46 a 51 , 53 e 54 em
bloco ; 52, 55 , 78 ; 56 a 60, 63 a 65 , 68 a 69 , 71 a 72 , 74 a
75 em bloco ; 61 , 62 , 70, 73 , 76 , 77

10, 1 1 , 13 e 14 em bloco, 80, 18 a 25 em bloco, 81 , 27 , 29,

Votações em separado e/ou por partes:
N2 8 (PPE)

1 2 parte : sem os termos «e realça a responsabilidade
particular que cabe à sua Comissão dos Assuntos Jurídi
cos»: aprovada
22 parte : estes termos : aprovada por VE
Resultados das votações nominais:

a favor:
contra :

abstenções :

Alterações caducas: 12

Alterações anuladas: 6, 40
Intervenções :

Alteraçâo 4 (ARC)
votantes :

Alterações rejeitadas: 1 por VE, 2, 8 , 84, 15 por VE, 16
por VE, 17 por VE, 26, 28 , 31 (22 parte), 39, 45 por VE,
66 e 67 por VE

242
22
217
3

— no início da votação, do Deputado Elliott, para
solicitar a votação em separado das alterações 1 e 2, e do
relator para assinalar que o texto original é em neerlandês
e solicitar que seja considerado como base para as outras
línguas ;
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— do relator e do Deputado Elliott, sobre a tradução do
termo «convenção» nas diferentes línguas .

Alteração 54 (V)
votantes :
a favor:
contra :

Votações em separado e/ou por partes:

220
109
1 04

abstenções :

Alteração 31 (PPE)
1 2 parte : até «dispõe de 7 votos»
2- parte : restante texto
O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada (Parte II, ponto 18).

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:
Declarações de voto:

7

Alteração 55 (V)
votantes :
a favor:
contra :

245
1 12
1 23

abstenções :

10

Por VE, o Parlamento aprova a proposta da Comissão
assim alterada (Parte II, ponto 19).

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:

— orais: do relator e da Deputada Dury
— escrita: Deputado Kellett-Bowman

Declarações de voto:
—

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 18).

oral: do relator

— escritas: Deputados Tauran e Seligman .
Por VN (V), o Parlamento aprova a resolução legislativa

32. Radiações ionizantes

votantes :
a favor:
contra :

* (votação)

Relatório Lannoye — A3-0147/94

255
135
1 17

abstenções :
PROPOSTA DE DIRECTIVA COM(93)0349 — C3
0282/93 :

3

(Parte II, ponto 19).

Alterações aprovadas: 1 a 17 (excepto 12) em bloco por
VE, 12 por VN, 18 , 19 a 29 (excepto 26) em bloco, 26 por
VN, 54 por VN, 30 a 44 em bloco por VE, 45 a 5 1 em
bloco por VE, 56 por VE, 53

PRESIDÊNCIA DO SR . ESTGEN,
Vice-Presidente

Alterações rejeitadas: 57 por VN, 55 por VN
Alteração caduca: 52

33. Depurações étnicas — Direito de interven
ção humanitária (votação)

Intervençôes :

Relatórios Oostlander — A3-0203/94 e Bertens —
A3-0227/94

— do relator sobre as alterações 55 , 56 e sobre as
alterações 8 e 9 para manifestar a sua opinião sobre estas
alterações .

Alteração 12 (V)

abstenções :

202
1 13
88

1

Alteração 57 (V)
votantes :
a favor:
contra :

abstenções :

230
30
200

0

Alteração 26 (V)
votantes :
a favor:
contra:

abstenções :

A3-0203/94

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

Resultados das votações nominais:
votantes :
a favor:
contra :

a)

225
125
97

3

Alterações aprovadas: 10, 1 , 11 , 6 por VE, 12, 13 por
VE, 2 por VE, 3 , 16 por VE, 8 por VE, 9 (U parte), 9 ( 2»
parte) por VE, 5 , 18
Alterações rejeitadas: 7 , 14, 15 , 4 por VE

Alteração não admissível: 17
As diferentes partes do texto foram sendo aprovadas
sucessivamente, o n2 8 por partes (PPE).
Intervenções :

— do relator, para explicar a votação por partes da
alteração 8 , bem como a sua posição sobre a alteração 9 ;
— do Deputado Langer, para recordar que as alteração
8 e 9 do seu grupo são aditamentos .
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Votações por partes:

Alteração 9 (PPE)

N2 8 (PPE)

1 - parte : até «sucedido das vítimas»: aprovada
1- parte : restante texto: aprovada
Alteração 9
1 - parte : até «ingerência humanitária»
22 parte : restante texto

votantes :
a favor:
contra :

220
204
15

abstenções :

1

Declarações de voto:

Declarações de voto:

— orais: Deputados Cot, em nome do Grupo PSE,
Bertens, em nome do Grupo LDR, Langer, em nome do
Grupo V

—

— escrita: Deputado Arbeloa Muru

oral: do relator

— escritas: dos Deputados Dillen, Stewart-Clark,

Por VE, o Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto

Cushnahan

20 b)).

Por VN (V), o Parlamento aprova a resolução (Parte II,
ponto 20 a)).

FIM DO PERÍODO DE VOTAÇÃO

votantes :
a favor:

b)

230
222

contra :

1

abstenções :

7

(A sessão, suspensa às 19H05, é reiniciada às 20H30.)

PRESIDÊNCIA DO SR. PETERS ,

A3-0227/94

Vice-Presidente

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

Alterações aprovadas: 3 por VE, 4, 7 , 8 por VN, 9 por
VN

Alterações rejeitadas: 1 0 por VE, 11,12 por VE, 1 , 13,2
Alterações retiradas: 6, 5
As diferentes partes do texto foram sendo aprovadas
sucessivamente, o n2 4 por partes .

— Do Deputado Langer, no início da votação para
solicitar que o seu relatório, debatido em discussão
conjunta, seja examinado ainda hoje (O Senhor Presiden
te responde que não pode dar seguimento a este pedido
uma vez que recebeu um pedido do Grupo PSE no
sentido de se cumprir rigorosamente o horário);
Votações em reparado e/ou por partes:

Votações em separado (V): n2 10 a), b), c), d) e e) a h) em
bloco

1 h parte : ate «intervenção humanitaria»: aprovada
parte : restante texto : aprovada por VE
Resultados das votações nominais:

perguntas :

— as perguntas cujos autores se encontrem ausentes na
altura em que são chamados são declaradas caducas ;
— as perguntas que não foram chamadas por falta de
tempo, serão objecto de resposta escrita, independente
mente de o seu autor ter estado presente ou não.

Perguntas ao Conselho

Pergunta n2 1 de Arbeloa Muru : Reformas com vista a
assegurar o bom funcionamento da União.

O Sr. Pangalos, Presidente em exercício do Conselho,
responde à pergunta.

Alteração 8 (PPE)

abstenções :

O Senhor Presidente communica que a Mesa, na sua
reunião de 18 de Abril de 1994, interpretou da seguinte
forma o disposto nos n2s 10 e 11 do Anexo II do
Regimento no que se refere ao desenrolar do período de

lho e à Comissão (PE 175.964).

N2 4

contra :

34. Período de perguntas (perguntas ao Conse

O Parlamento examina uma série de perguntas ao Conse

Votações por partes :

a favor:

relatório Pack/Barrera i Costa/Coimbra Martins (A3
0250/94) (O Senhor Presidente responde que amanhã de
manhã será feita uma declaração sobre este assunto).

lho e à Comissão)

Intervenções :

votantes :

Intervenção do Deputado Elliott, que pretende saber
como serão organizados os trabalhos de sexta-feira, dado
que foi apresentado um grande número de alterações ao

218
201
11
6

Intervençâo do Sr. Arbeloa Muru .
O Sr. Pangalos responde em seguida a uma pergunta
complementar do Deputado Bonde .
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Pergunta n2 2 de Bonde : Transparência.

O Sr. Pangalos responde à pergunta, bem como às
perguntas complementares dos Deputados Bonde e
McMahon .

O Sr. Pangalos responde à pergunta, bem como às
perguntas complementares dos Srs . McCubbin, Coates,
Guermeur e Dessylas .
Pergunta n2 12 de Pierros : Convergência nominal e real
na UE .

Pergunta n2 3 de Sir James Scott-Hopkins : Repressão em
Timor Leste .

O Sr. Pangalos responde à pergunta, bem como às
perguntas complementares de Sir James Scott-Hopkins ,
Srs . Alec Smith e Coates .

Pergunta n2 4 de Alavanos : Participação de «capacetes
azuis» turcos nas forças de intervenção da ONU na
Bósnia .

O Sr. Pangalos responde à pergunta, bem como às
perguntas complementares dos Srs . Dessylas , em substi
tuição do autor, e de Sir James Scott-Hopkins .

Pergunta n2 5 de Kostopoulos : Assassinato de Theophi
los Georgiadis .

O Sr. Pangalos responde à pergunta, bem como à pergun
ta complementar do Sr. Kostopoulos .
Pergunta n2 6 de Karellis : Processo de adesão de Chipre à
União Europeia.
O Sr. Pangalos responde à pergunta, bem como à pergun
ta complementar do Sr. Kostopoulos, em substituição do

O Sr. Pangalos responde à pergunta, bem como à pergun
ta complementar do Sr. Pierros .
Pergunta n2 13 de Zavvos : Cláusula de reciprocidade,
serviços financeiros , GATT.
O Sr. Pangalos responde à pergunta 13 , formulada pelo
Sr. Pierros em substituição do autor.

Pergunta n2 14 de McIntosh : Importação de brinquedos e
outros produtos da China.
O Sr. Pangalos responde à pergunta, bem como às
perguntas complementares dos Deputados McIntosh e
Lomas .

Pergunta n2 15 de Brian Simpson : Serviços Postais .

O Sr. Pangalos responde à pergunta, bem como às
perguntas complementares dos Srs . Brian Simpson ,
Newman e Kostopoulos .
O Senhor Presidente informa que as perguntas 16 a 25
serão objecto de resposta escrita.
Intervenção da Deputada Ernst de la Graete .

autor .

O Senhor Presidente recorda a Sir James Scott-Hopkins,
que pretende pela segunda vez colocar uma pergunta
complementar, que nos termos do n° 4 do Anexo II do
Regimento, não pode autorizar.
Intervenção de Sir James Scott-Hopkins para protestar,
na qualidade de presidente da Delegação do Parlamento
para as Relações com Chipre, contra esta decisão.

O Sr. Pangalos responde de seguida às perguntas comple
mentares dos Srs . Boissière e Paisley .
Pergunta n2 7 de Lagakos : Observador da UE nas
conversações intracomunitárias em Chipre sob os auspí
cios do Secretário-Geral das Nações Unidas e
Pergunta n2 8 de Papoutsis : Expulsão de uma professora
cipriota grega pelo regime de Denktash.

Perguntas à Comissão

Pergunta n? 26 de Pierros : Decisão da Comissão de
recorrer ao Tribunal Europeu de Justiça das Comunida
des Europeias da decisão do Governo grego de decretar
um embargo à ARJM .

O Sr. Christophersen, Vice-presidente da Comissão,
responde à pergunta, bem como às perguntas comple
mentares dos Srs . Pierros e Kostopoulos .
Pergunta n2 27 de Kostopoulos : Direito de eleger e ser
eleito nas eleições locais .
O Sr. Christophersen responde a pergunta.

PRESIDENCIA DO SR . BARZANTI ,

O Sr. Pangalos responde à pergunta, bem como à pergun
ta complementar do Sr. Lagakos .

Vice-Presidente

Pergunta n2 9 de Stamoulis : Produtos importados da parte
de Chipre ocupada pela Turquia e referência, perante o
Tribunal de Justiça, da posição do Conselho por parte de
um representante da Comissão.

O Sr. Christophersen responde às perguntas complemen
tares à pergunta 27 dos Srs . Kostopoulos e Guermeur; na
sua resposta à pergunta complementar do Sr. Guermeur,
assinala que esta engloba também a pergunta 28 do Sr.
McCubbin sobre a inscrição dos nacionais da União
Europeia nas listas eleitorais .

O Sr. Pangalos responde à pergunta, bem como à pergun
ta complementar do Sr. Stamoulis .
Pergunta n2 10 de McCubbin : Recenseamento eleitoral

Intervenção do Sr. McMahon, em substituição do Sr.
McCubbin, para formular uma pergunta complementar à
pergunta 28 .

dos cidadãos comunitários , e

O Senhor Presidente repete a interpretação dada pela
Pergunta n2 11 de Coates : Recenseamento para as elei
ções europeias .

Mesa em 1 8 de Abril de 1994 aos n°s 10 e 1 1 do Anexo II

do Regimento.
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Pergunta n° 29 de Dinguirard : Noção de confidencialida
de .

Pergunta n° 37 de Gutiérrez Diaz : Campanha eleitoral do
Comissário responsável pela energia e pelos transportes .

O Sr. Christophersen responde à pergunta, bem como à
pergunta complementar da Srï Dinguirard .

O Sr. Christophersen responde à pergunta, bem como às
perguntas complementares dos Srs . Gutiérrez Diaz, Wij

Pergunta n° 30 de Bonde : Transparência.
O Sr. Christophersen responde à pergunta, bem como à
pergunta complementar do Sr. Bonde .
Pergunta n° 31 de Elles : Quotas relativas aos têxteis e ao
vestuário no âmbito do GATT.

O Sr. Christophersen responde à pergunta, bem como às
perguntas complementares dos Srs . Elles e Lane .
Pergunta n2 32 de Maher: Resposta da Comunidade à
utilização da BST (somatotropina bovina) nos Estados
- membros .

O Sr. Paleokrassas , Membro da Comissão, responde à
pergunta, bem como às perguntas complementares dos

senbeek , e da Srï Piermont .

A pergunta n° 38 de Falconer caducou, em virtude de o
seu autor se encontrar ausente .

Pergunta n° 39 de McIntosh : Circulação de resíduos
recicláveis na União Europeia.
O Sr. Paleokrassas responde à pergunta, bem como às
perguntas complementares da Sra McIntosh, do Sr.
Crampton e de Sir James Scott-Hopkins .

Intervenções dos Srs . Langer, sobre o destino das pergun
tas que por falta de tempo não foram chamadas (O Senhor
Presidente procede novamente à leitura da declaração
sobre a interpretação da Mesa dos n2s 10 e 1 1 do Anexo II
do Regimento, feita anteriormente), e Rogalla.
O Senhor Presidente dá por encerrado o período de

Srs . Maher, Morris e Lane .

perguntas .

Pergunta n° 33 de McMahon : Iniciativas comunitárias e
objectivo n° 4 dos Fundos Estruturais .

35. Comunicação da Comissão sobre o segui

O Sr. Paleokrassas responde à pergunta, bem como às
perguntas complementares dos Srs . McMahon, Megahy e

mento dado aos pareceres do Parlamento
Europeu

da Srï McIntosh .

Pergunta n° 34 de Verhagen: África do Sul .
O Sr. Christophersen responde à pergunta, bem como as
perguntas complementares dos Srs . Verhagen, Penders e

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 Fevereiro I e II e
Março I de 1994 .

Guermeur.

Intervenções dos Srs . Verhagen, que solicita que seja
exarado em acta que o Comissário não respondeu à
pergunta 34, que exige uma resposta da Comissão e
solicita um relatório especial do Tribunal de Contas , e
Christophersen, que recorda que na sua resposta se
comprometeu a fornecer informações mais pormenoriza
das por escrito .
Pergunta n° 35 de Oddy : Livro Verde sobre a política
social .

O Sr. Paleokrassas responde à pergunta, bem como às
perguntas complementares da Sra Oddy e dos Srs . Mega
hy e Patterson .

36. Ordem do dia da próxima sessão
O Senhor Presidente comunica que a ordem do dia da
sessão de amanhã, quinta-feira, 21 de Abril de 1994, está
fixada como segue :
10H00 — 13H00 e 15H00 — 20H00

— votação dos relatórios Debatisse sobre os preços
agrícolas
— debate sobre questões actuais (segunda parte)
— discussão conjunta de 10 relatórios e de uma pergun
ta oral sobre a quitação e a gestão orçamental
— discussão conjunta de dois relatórios sobre a Carta
Europeia para a Energia

Pergunta n° 36 de Zavvos : Sistemas de garantias mútuas .

17H30

O Sr. Paleokrassas responde à pergunta, bem como à
pergunta complementar formulada pela Srï Oddy em
substituição do autor.

— votações

(A sessão é suspensa às 23H45.)

Enrico VINCI ,

Nicole FONTAINE,

Secretârio-Geral

Vice -Presidente
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II

Textos aprovados pelo Parlamento Europeu

1 . Quarto Programa-Quadro de Investigação Científica ***ffl
A3-0247/94

Decisão relativa ao projecto comum do Comité de Conciliação referente à proposta de decisão do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao quarto programa-quadro de acções comunitárias
de investigação, de desenvolvimento tecnológico e de demonstração ( 1994-1998) (C3-0198/94 —
94/0004(COD))
(Processo de co-decisão : terceira leitura)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta o projecto comum do Comité de Conciliação (C3-0198/94 — 94/
0004(CC)D)),

— Tendo em conta o seu parecer emitido em primeira leitura (') sobre a proposta da Comissão
ao Parlamento e ao Conselho (COM(93)0276 (2) — C3-0263/93 ),

— Tendo em conta o seu parecer emitido em segunda leitura sobre a posição comum (3),
— Tendo em conta o parecer emitido pela Comissão sobre as alterações do Parlamento à
posição comum (CC)M(94)0052),
— Tendo em conta o n2 5 do artigo 1 892-B do Tratado CE,
— Tendo em conta o n2 2 do artigo 11- do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da sua delegação ao Comité de Conciliação (A3-0247/94),
1.

Aprova o projecto comum ;

2 . Encarrega o seu Presidente de assinar o acto, conjuntamente com o Presidente do Conselho,
em conformidade com o disposto no n2 1 do artigo 191 ^ do Tratado CE;
3 . Encarrega o seu Secretário-Geral de assinar o acto, no que se refere às suas competências , e
de proceder, de comum acordo com o Secretário-Geral do Conselho, à respectiva publicação no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias ;

4.

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

(')
(2 )

JO C 329 de 6.12.1993 , p. 282
JO C 230 de 26.8.1993 , p. 4

0

Cf. acta de 9.2.1994 (Parte II, ponto 12)
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2. Elaboração de uma Farmacopeia Europeia

***

A3-0173/94

Resolução legislativa sobre a proposta de decisão do Conselho relativa a aceitação, em nome da
Comunidade Europeia, da Convenção relativa à Elaboração de uma Farmacopeia Europeia
(COM(93)0068 — C3-0251/93)

(Processo de parecer favorável)
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(93)0068),
— Tendo examinado a Convenção relativa à Elaboração de uma Farmacopeia Europeia,
apresentada pelo Conselho nos termos do segundo parágrafo dos n2s 2 e 3 dos artigos 1 1 32 e
2282 do Tratado CE (C3-0251 /93 ),

— Tendo em conta a posição da Comissão no seu documento de 31 de Outubro de 1993
(C3-0369/93 ) sobre a adaptação da base jurídica após a entrada em vigor do Tratado da
União Europeia,

— Tendo em conta o artigo 902 do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde Pública e da Defesa

do Consumidor (A3-0173/94),

1.

Dá parecer favorável à aceitação da Convenção;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e
aos Governos e parlamentos dos Estados-membros .

3. Transportadoras de mercadorias e de passageiros **I (artigo 1 43^ do
Regimento)
Proposta alterada de directiva do Conselho relativa ao acesso à profissão de transportador
rodoviário de mercadorias e de transportador rodoviário de passageiros bem como ao
reconhecimento mútuo dos diplomas, certificados e outros títulos e cujo objectivo é o de
favorecer o exercício efectivo da liberdade de estabelecimento desses transportadores no domínio
dos transportes nacionais e internacionais (Versão codificada) (COM(93)Q586 — C3-0081/94 —
SYN0479)

Esta proposta foi aprovada.
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4. Sistema europeu de notificação de navios

**I

A3-0175/94

Proposta de directiva do Conselho relativa a criação de um sistema europeu de notificação dos
navios nas zonas marítimas dos Estados-membros da Comunidade (C()M(93)0647 — C3-0023/94
— 94/0491 (SYN))

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO (*)

DO PARLAMENTO

(Alteração 1 )
Após o nono considerando (novo considerando)

Considerando que a definição do âmbito de um sistema
europeu deverá ser, nas suas linhas gerais, conforme às
convenções internacionais aplicáveis ao tráfego de navios
em regime de trânsito;

(Alteraçâo 2)
Décimo nono considerando

Considerando que a aplicação do sistema Eurorep impli
ca que sejam adoptadas medidas técnicas pormenoriza
das ; que é conveniente determinar as soluções técnicas
mais eficazes que não impliquem custos excessivos e
respeitem a liberdade de navegação dos navios ;

Considerando que a aplicação do sistema Eurorep impli
ca que sejam adoptadas medidas técnicas pormenoriza
das ; que é conveniente determinar as soluções técnicas
mais eficazes para a segurança marítima, que apresen
tem a melhor relação custo-eficácia e que respeitem a
liberdade de navegação dos navios ;

(Alteraçâo 3 )
Apos o décimo nono considerando (novo considerando)

Considerando que a aplicação do sistema Eurorep deverá
prever a realização de um projecto de medidas técnicas e,
numa fase final, novas propostas visando harmonizar o
funcionamento de todos os sistemas VTS, bem como a

instalação de sistemas altamente funcionais de identifica
ção de navios;

(Alteração 4)
Após o décimo nono considerando (novo considerando)

Considerando que a criação do sistema Eurorep, compo
nente essencial da segurança marítima, constitui parte
integrante do projecto mais vasto de realização das redes
transeuropeias ; que se afigura, por consequência, conve
niente assegurar os meios financeiros necessários à sua
aplicação ;
(*)

JO C 22 de 26.01.1994, p. 7
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TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSÃO

DO PARLAMENTO

(Alteraçâo 5 )
Artigo o-, primeiro parágrafo

A Comissão apresentará ao comité consultivo referido no
artigo 122, em tempo útil, de modo a permitir que os
Estados-membros respeitem o prazo fixado no n2 1 do
artigo 152, um projecto de medidas técnicas pormenori
zadas necessárias à aplicação do sistema Eurorep, de
acordo com o procedimento estabelecido no n2 2 do
artigo 122.

A Comissão apresentará ao comité consultivo referido no
artigo 1 22, em tempo útil, e o mais tardar até 30 de Junho
de 1995, de modo a permitir que os Estados-membros
respeitem o prazo fixado no n2 1 do artigo 152, um
projecto de medidas técnicas pormenorizadas necessárias
à aplicação do sistema Eurorep, de acordo com o proce
dimento estabelecido no n2 2 do artigo 1 22.

(Alteraçâo 6)
Artigo 8'- bis (novo)

Artigo 82 bis
O projecto de medidas técnicas destinadas a aplicação do
sistema Eurorep deverá prever:

— a harmonização de todos os sistemas VTS operantes
no interior da zona Eurorep;
— a unificação dos processos de comunicação terra
-mar, aquando da passagem de navios pelas diversas
subzonas, modalidades de acesso aos portos;
— a introdução de normas altamente funcionais nos
sistemas de identificação dos navios.

(Alteraçâo 7)

Artigo 13

Os Estados-membros introduzirão na respectiva legisla
ção nacional as sanções adequadas em caso de incumpri
mento das obrigações decorrentes da presente directiva.

Os Estados-membros, com base em orientações comuns,
introduzirão na respectiva legislação nacional as sanções
adequadas em caso de incumprimento das obrigações
decorrentes da presente directiva.

(Alteraçâo 8)
Artigo 14", n" 2

2 . A Comissão estabelecera, no prazo de um ano a
contar da data de entrega do conjunto dos relatórios
referidos no n2 1 , um relatório sobre a aplicação da
directiva na Comunidade . Para o efeito, a Comissão

poderá solicitar aos Estados-membros informações com
plementares .

2 . A Comissão estabelecerá, no prazo de um ano a
contar da data de entrega do conjunto dos relatórios
referidos no n2 1 , um relatório, a transmitir ao Parlamen

to e ao Conselho, sobre a aplicação da directiva na
Comunidade . Para o efeito, a Comissão poderá solicitar
aos Estados-membros informações complementares.
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Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de directiva
do Conselho relativa à criação de um sistema europeu de notificação dos navios nas zonas
marítimas dos Estados-membros da Comunidade ( COM(93)0647 — C3-0023/94 — 94/0491
(SYN))

(Processo de cooperação : primeira leitura)
O Parlamento Europeu ,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(93)0647 — 94/0491
(SYN)) ('),

— Consultado pelo Conselho, nos termos do n2 2 do artigo 84° do Tratado CE (C3-0023/94),
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Transportes e do Turismo (A3-0175/94),

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 . 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.

Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione modificar substancialmente a proposta da

Comissào ;

5.
C)

Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer ao Conselho e a Comissão.
JO C 22 de 26.01.1994, p. 7

5. Livre circulação de mercadorias — Mercado Interno
a)

***I

A3-0189/94

Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um procedimento de
informação mútua relativo às medidas nacionais que derrogam o princípio de livre circulação
das mercadorias no interior da Comunidade (CC)M(93)0670 — C3-0525/93 — 94/0489(CC)D))

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
ALTERAÇÔES

TEXTO

DA COMISSÂO (*)

DO PARLAMENTO

(Alteração 1 )
Após o quinto considerando (novo considerando)
Considerando que os outros Estados-membros e/ou a
Comissão devem ter oportunidade de reagir a estas
medidas ;

(*)

JO C 18 de 21.1.1994, p . 13
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TEXTO

ALTERAÇÔES

DA COMISSÂO

DO PARLAMENTO

(Alteração 2)
Sexto considerando

Considerando, alem disso, que o referido procedimento
não deve constituir uma duplicação relativamente aos
processos de notificação ou de informação previstos
pelas disposições comunitárias ;

Considerando, além disso, que o referido procedimento
não deve constituir uma duplicação relativamente aos
processos de notificação ou de informação previstos por
outras disposições comunitárias e considerando que estas
diversas disposições devem ser devidamente coordena
das ;

(Alteraçâo 3 )
Após o sexto considerando (novo considerando)
Considerando que as empresas, os consumidores e as
outras partes interessadas devem saber que instâncias
hão-de contactar a nível da Comissão e das administra

ções dos vários Estados-membros quando surge um
problema relativamente à livre circulação de mercado
rias ;

(Alteração 4)
Após o sexto considerando (novo considerando)

Considerando que os processos previstos para a execução
desta decisão não devem implicar a criação de novas
estruturas burocráticas inúteis, mas sim assegurar o
estabelecimento de um equilíbrio eficaz entre a salva
guarda dos interesses legítimos dos Estados-membros e a
manutenção incondicional da livre circulação de merca
dorias no interior da Comunidade;

(Alteração 5 )
Após o sexto considerando (novo considerando)

Considerando que, por uma questão de transparência,
devem ser postas à disposição de todas as partes interes
sadas informações completas e actualizadas sobre a
execução da presente decisão;

(Alteração 6)
Artigo 1
2.

Se a Comissão ou um outro Estado-membro comu

nicar que a decisão referida no n? 1 do artigo 12 pode criar
entraves injustificados à livre circulação de mercadorias,
a Comissão pode então propor medidas adequadas, após
consulta do comité competente e do Parlamento Europeu.
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TEXTO

ALTERAÇOES

DA COMISSÂO

DO PARLAMENTO

(Alteração 7 )
Artigo 3-, n- 2, segundo travessåo

as decisões que são notificadas a Comissão ou que
foram notificadas à Comissão na fase de projecto,
por força das disposições comunitárias específicas,

às decisões ou as medidas em fase de projecto que
seriam de outra forma notificadas à Comissão por
força de outros instrumentos comunitários, e, nomea
damente, da Directiva 83/189 ('), da Directiva 92/
59/CEE (2) e das diversas directivas relativas ao
mercado interno que contêm cláusulas de salvaguar
da, que devem ser notificadas C ).

as decisões que, tal como as medidas cautelares ou
de instrução, têm apenas por objectivo permitir o
estabelecimento da decisão principal a que se refere
o artigo 1 2.

— às decisões que, tal como as medidas de instrução,
têm apenas por objectivo permitir o estabelecimento
da decisão principal a que se refere o artigo 1 -.

C)

Lista de directivas :...

(2)

JO L 228 de 11.8.1992, p. 24

(Alteração 8)
Artigo 4% frase introdutória
A informação a que se refere o artigo 12 será constituída:

A informação a que se refere o artigo 12 será fornecida de
forma suficientemente detalhadada, clara e compreensí
vel. Será constituída :

(Alteraçâo 9)
Artigo 7o-, após o parágrafo único (novo parágrafo)
Os Estados-membros procurarão assegurar a criação de
um ponto de contacto ou de uma rede de pontos de
contacto a fim de actuar como ponto de referência inicial
para todos os inquéritos aos motivos pelos quais outras
regras nacionais não estão a ser reconhecidas, e ao
funcionamento geral da presente decisão.

(Alteração 10)
Artigo 72 bis (novo)
Artigo 72 bis

A Comissão reforçara a sua coordenação de todas as
questões decorrentes da aplicação da presente decisão,
das queixas relativas a entraves específicos à livre circu
lação de mercadorias e aos problemas gerais de reconhe
cimento mútuo. A Comissão procurará de igual modo
assegurar que as empresas, os consumidores e as outras
partes interessadas saibam que instâncias contactar no
caso de surgirem problemas.
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TEXTO

ALTERAÇÔES

DA COMISSÂO

DO PARLAMENTO

(Alteração 1 1 )
Artigo 7- ter (novo)
Artigo 7" ter

Se bem que respeitando o principio da confidencialidade,
sempre que isso se revele necessário, e sem prejuízo dos
casos não resolvidos, a Comissão divulgará informações a
nível comunitário sobre as disposições nacionais notifica
das no âmbito da presente decisão e que tenham implica
ções sobre o princípio da livre circulação das mercado
rias nos sectores não harmonizados, bem como sobre

todas as medidas de acompanhamento tomadas. Estas
medidas constarão de uma lista a figurar no anexo ao
relatório anual sobre o mercado interno, sendo igualmen
te incluídas numa base de dados comunitária regular
mente actualizada no quadro da INFO 92.

(Alteração 1 2)
Artigo 8'-, após o parágrafo único (novo parágrafo)

O relatório da Comissão examinará igualmente o proble
ma relativo à coordenação adequada da notificação
prevista na presente decisão com a notificação prevista
por outros instrumentos comunitários.

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de decisão
do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um procedimento de informação mútua
relativo às medidas nacionais que derrogam o princípio de livre circulação das mercadorias no
interior da Comunidade (COM(93)0670 — C3-0525/93 — 94/0489(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)
O Parlamento Europeu ,

— Tendo em conta a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho
(COM(93)0670 — 94/0489(COD)) ('),

— Tendo em conta o n2 2 do artigo 1 892-B e o artigo 1 002-A do Tratado CE, nos termos do qual
a proposta foi apresentada pela Comissão,
— 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 (A3-0189/94),

1.

Aprova o relatono da Comissão, com as alterações que nele introduziu ;

2.

Insta a Comissão a modificar a sua proposta nesse sentido, nos termos do n2 2 do artigo

1892-A do Tratado CE ;

C)

JO C 18 de 21.1.1994, p. 13
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3 . Convida o Conselho a incluir as alterações aprovadas pelo Parlamento na posição comum
que adoptará nos termos do n- 2 do artigo 1 89--B do Tratado CE;
4.
Solicita ao Conselho que o informe e proceda à abertura do processo de concertação, caso
pretenda afastar-se do texto aprovado pelo Parlamento;

5 . Recorda à Comissão que , se pretender introduzir modificações ao texto alterado pelo
Parlamento, deverá submetê-las à apreciação do Parlamento;
6.

b)

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

A3-0188/94

Resolução sobre a comunicação da Comissão ao Conselho — «Tirar o melhor partido do
mercado interno»: Programa estratégico
O Parlamento Europeu ,

— Tendo em conta o programa estrategico da Comissão, «Tirar o melhor partido do Mercado
Interno» (CC>M(93)0632 — C3-0013/94),
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e da

Política Industrial e o parecer da Comissão dos Transportes e do Turismo (A3-01 88/94),

A. Congratulando-se com a apresentação do programa estratégico da Comissão e considerando
que este constitui a base para um acompanhamento efectivo do programa de 1992 ;
B. Considerando que as diversas iniciativas pendentes ou propostas pela Comissão e incluídas
no programa estratégico deverão ser também consagradas no texto e dotadas de um
calendário mais explícito, de forma a dispor-se de uma lista de verificações a efectuar,
utilizável para a avaliação dos progressos em matéria de consecução dos objectivos do
programa estratégico ;
C. Reiterando a sua sugestão de dar ao programa estratégico uma maior ressonância a nível
público através de um título como «Consecução de 92», de forma a evocar os sucessos do
programa de 1992 e a reconhecer simultaneamente que essas realizações ainda têm que ser
consolidadas ;

Consolidação do quadro legislativo

1 . Insiste em que as 17 propostas do Livro Branco que ainda se encontram por aprovar sejam
adoptadas até ao fim de 1994 e pede que sejam feitos avanços decisivos no que diz respeito à
legislação sobre a livre circulação de pessoas ;
2 . Solicita à Comissão que determine se os regulamentos são ou não um tipo de instrumento
jurídico mais adequado do que as directivas e que tome uma decisão nesse contexto ;
3.

Considera que, relativamente à elaboração de nova legislação para o Mercado Interno:

— a legislação desnecessária pode ser minimizada através da atribuição de um alcance máximo
à abordagem do reconhecimento mútuo, tanto quanto os relatórios anuais subsequentes
mostrem que essa abordagem está efectivamente a dar frutos e que os padrões comunitários
globais sejam mantidos a um nível suficientemente elevado ;

— a Comissão não deverá, no entanto, deixar-se intimidar por argumentos sobre a « subsidia
riedade» ao considerar conveniente apresentar novas propostas legislativas ;
— a eventual necessidade de novas propostas deste tipo deverá ser posta em evidência em cada
relatório anual sobre o Mercado Interno, e cada proposta deverá ser avaliada em função da
sua necessidade real , do seu impacto económico global, da proporcionalidade e da coerência
com outras medidas ;
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Necessidade de uma cooperação administrativa mais estreita entre a Comunidade e os
Estados-membros

4. Considera que a cooperação administrativa constitui um dos elementos básicos para
assegurar o bom funcionamento do Mercado Interno, mas chama a atenção para a necessidade
imperiosa de estabelecer sistemas de avaliação permanente dessa cooperação, recorrendo a
indicadores de resultados que sejam adequados para o efeito ;

5 . Considera que as comunicações e redes de intercâmbio de dados pertinentes entre as
administrações terão que ser ampliadas e pede que, de forma rápida, mas coordenada e
progressiva, se introduza uma rede de correio electrónico ;
6.

Solicita o reforço de todos os sistemas de prevenção de novos obstáculos e barreiras ao

Mercado Único, de informação mútua e de alerta em caso de riscos graves ou iminentes ;

7 . Considera que, para o Mercado Interno funcionar convenientemente, os Estados-membros
deverão não só dispor-se a ajudar-se mutuamente, mas também mostrar-se menos relutantes em
criticarem-se uns aos outros em caso de escassez de resultados ;

Um Mercado Interno que proporcione um tratamento equiparado e equitativo ao nível mais alto
possível

8 . Insiste em que o problema central da desigualdade na aplicação das regras do Mercado
Interno seja abordado vigorosamente , de forma a obter-se uma equivalência muito maior entre
Estados-membros em matéria de legislação, práticas administrativas, acções de controlo e
sistemas de apuramento e recursos próprios consagrados à gestão do Mercado Interno;
9 . Critica, em particular, os atrasos em matéria de transposição de legislação em sectores tão
importantes como os do direito das sociedades, da propriedade intelectual e industrial , dos
concursos públicos e dos seguros , mas considera que também a qualidade, e não só a quantidade,
da regulamentação comunitária a transpor para os ordenamentos jurídicos nacionais deverá ser
objecto de um acompanhamento cuidadoso;

1 0. Insiste em que haja uma ampla e igual eficácia e correcção em todos os Estados-membros ;
congratula-se com a perspectiva de que publicação do Livro Verde sobre o acesso dos
consumidores à justiça possa constituir um instrumento para a realização de iniciativas válidas
perante os possíveis abusos dos operadores económicos relativamente aos consumidores e
utentes ; exige , não obstante , medidas operacionais imediatas neste domínio;
1 1.
Solicita que se faça um esforço ainda maior relativamente a tudo o que possa constituir
uma política de qualidade, certificação, rotulagem e conformidade ;

Necessidade de que exista a maior transparência e informação possível sobre assuntos relativos
ao Mercado Interno

12 . Insiste e reitera a sua posição sobre a necessidade de prestar a cidadãos e entidades uma
informação completa e de qualidade sobre o que para eles representa o Mercado Interno;
13 . Solicita uma maior capacidade de decisão e agilidade nos processos de codificação de
normas comunitárias relativas ao Mercado Interno, de forma a facilitar a informação ao público
em geral e aos agentes económicos e sociais em particular; considera, além disso, que as
eventuais novas propostas da Comissão para a modificação da legislação comunitária existente
deverão incorporar sempre o texto existente ;
14.
Solicita a rápida aprovação da proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho
tendente a estabelecer um processo de intercâmbio de informação sobre medidas nacionais que
derroguem o princípio da livre circulação de mercadorias na Comunidade, e que esta última tome
medidas vigorosas em caso de medidas injustificadamente tomadas a nível nacional ; pede, além
disso, que se estabeleçam processos de notificação formal relativamente a toda a nova legislação
que afecte o sector dos serviços ;
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Responsabilidade democrática no que se refere aos assuntos do Mercado Interno

15 . Decide realizar anualmente dois debates gerais sobre o Mercado Interno, um no fim do
Outono, sobre os impactos económicos, sociais, regionais e ambientais, entre outros , do
Mercado Interno, e outro na Primavera, sobre os problemas de gestão do Mercado Interno
levantados pelos relatórios anuais da Comissão;
16 . Considera, além disso, que os parlamentos nacionais deverão ser encorajados a pedir
contas às respectivas administrações nacionais sobre as questões do Mercado Interno, e que
deverão proceder ao intercâmbio de informação, tanto entre si como com o Parlamento Europeu ,
sobre quaisquer problemas que se levantem;
17 . Considera que deverão ser estabelecidos processos destinados a assegurar uma maior
responsabilidade democrática no que diz respeito ao exame do direito derivado, assim como a
determinadas questões não legislativas de importância crucial para o futuro do Mercado Interno,
tais como os processos no domínio da elaboração de normas e padrões por organismos não
comunitários como o CEN, o CENELEC e o ETSI ;

Um Mercado Interno nâo burocratico

18 . Considera essencial que o Mercado Interno permita um recurso menor, e não maior, a
burocracia e ao trabalho sobre o papel, e que este requisito fundamental seja regularmente
supervisionado pelas Instituições comunitárias, pelos Estados-membros e pelos grupos de
interesses socioeconómicos, designadamente pelas PME;

19 .

Considera que, neste contexto, deverá ser dada uma atenção prioritária à reavaliação da

necessidade e à forma como são recolhidos os dados estatísticos sobre as matérias relativas ao

Mercado Interno ; convida a Comissão a apresentar propostas no sentido de facilitar às pequenas
e médias empresas europeias o cumprimento da obrigação de transmissão de dados estatísticos
(particularmente, aquando das declarações do IVA);

A necessidade de uma avaliação permanente do Mercado Interno
20. Considera que a existência de um sistema de avaliação do programa estratégico através do
recurso a indicadores de resultados precisos permitiria ao PE e a outras instâncias um controlo e
uma vigilância concretos da progressão do referido programa;

21 . Solicita à Comissão que proceda periodicamente à realização de sondagens de opinião
suficientemente sólidas e amplas sobre o avanço do Mercado Interno junto das associações de
consumidores e de empresários ;
22 . Congratula-se com a aceitação pela Comissão das propostas do Parlamento Europeu no
sentido de recorrer ao Comité Económico e Social enquanto fórum do Mercado Interno, pedindo
embora que esta ideia seja ainda objecto de maior desenvolvimento ; apoia, além disso, a ideia de
utilizar os centros Euro-Info no processo de avaliação do Mercado Interno no âmbito do
Panorama da Indústria da CE; salienta a importância do estudo proposto pela Comissão para
1996 sobre as implicações empresariais e económicas globais do Mercado Interno, na sequência
do Relatório Cecchini ;

A necessidade de uma coordenação mais estreita com outros objectivos comunitários
23 . Salienta a importância crucial de que se reveste a existência de uma estreita coordenação
entre o programa estratégico e outros objectivos comunitários, designadamente no domínio da
coesão económica e social ;

24. Considera, além disso, que o programa estratégico trata apenas de passagem e de forma
muito superficial da questão da melhoria da vertente consumidores ; solicita um estudo em
profundidade sobre as inter-relações positivas ou negativas entre o Mercado Interno e o Meio
Ambiente comunitário , assim como entre o Mercado Interno e a Política de Defesa dos
Consumidores ;
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A dimensâo externa do Mercado Interno

25 .

Insiste na necessidade de realizar controlos efectivos em todas as fronteiras externas , de

forma a que possa haver plena confiança no Mercado Interno e a que os controlos que, de forma
residual , ainda se praticam a nível interno possam ser completamente suprimidos ;
26 .
Solicita um estudo aprofundado sobre a dimensão internacional do Mercado Interno e
sobre a relação entre este último e o E.E.E. , a assinatura do Uruguay Round, a entrada em
funcionamento do NAFTA e as nossas relações económicas privilegiadas com o Leste europeu e
com os países mediterrânicos ;

27 . Solicita que a abertura do mercado comunitário seja acompanhada pela abertura por parte
de outros mercados mundiais com base em amplas formas de reciprocidade ;
A necessidade de recursos orçamentais adequados

28 .

Solicita que o programa estratégico seja apoiado por meios suficientes, tanto orçamentais

como outros ;
*

*

*

29 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e
aos Governos e parlamentos dos Estados-membros .

6. Riscos devidos aos agentes físicos

**I

A3-0192/94

Proposta de directiva do Conselho relativa as prescrições mínimas de segurança e saúde em
matéria de exposição dos trabalhadores aos riscos devidos aos agentes físicos (C()M(92)0560 —
C3-0158/93 — 94/0449 (SYN))

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO (*)

DO PARLAMENTO

(Alteração 1 )
(Substitua-se em todo o texto a expressão «nível máxi
mo » pela expressão « valor limite de exposição».)

(Alteração 2)
Décimo segundo considerando

Considerando que os conhecimentos científicos actuais
relativos aos efeitos da exposição aos agentes físicos na
saúde não permitem definir níveis exactos de exposição
que abranjam todos os riscos para a saúde, designada
mente no que se refere aos efeitos não auditivos do ruído \
(*)

JO C 77 de 18.3.1993 , p. 12

Considerando que os conhecimentos científicos actuais
relativos aos efeitos da exposição aos agentes físicos na
saúde não permitem definir níveis exactos de exposição
que abranjam todos os riscos para a saúde ;
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TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

(Alteração 3 )
Artigo 2'±, n'~ 1, primeiro travessão

campos acústicos audíveis,

— Suprimido

(Alteração 4)
Artigo 2-, ni 1 bis (novo)

1 bis. Valor limite de exposição: O valor de exposição
acima do qual um indivíduo não protegido está exposto a
riscos inaceitáveis. E proibido exceder este valor, deven
do tal situação ser evitada através da aplicação do
disposto na presente directiva.

(Alteração 5 )
Artigo 2-, n~ 2, primeiro travessâo
— nível máximo: valor de exposição que provoca, em
indivíduo não protegido, riscos cuja ultrapassagem
é indevida e deve ser evitada através da aplicação do
disposto na presente directiva.

— Suprimido

(Alteração 6)
Artigo 2-, n" 2, segundo travessâo

— nível limite : valor para o qual deve tender a aplicação
da presente directiva,

— nível limite : o valor de exposição abaixo do qual a
exposição contínua e/ou repetida não se reveste de
quaisquer efeitos prejudiciais para a saúde e a
segurança dos trabalhadores e o valor para o qual
deve tender a aplicação da presente directiva, no que
respeita às informações a fornecer aos trabalhadores
acerca dos riscos para a saúde e a segurança,

(Alteração 7 )
Artigo 2'-, n~ 2, terceiro travessão

nível de acção : valor situado entre o nível limite e o
nível máximo e a partir do qual devem ser aplicadas
uma ou mais medidas específicas .

— nível de acção : valor a partir do qual devem ser
aplicadas uma ou mais medidas específicas .

(Alteraçâo 8)
Artigo 2-, n~ 3

3 . Apreciação: uma operação qualitativa e/ou uma
medida quantitativa de orientação, diversamente da
medição, que é quantitativa e exige o emprego de
metodologia apropriada.

3 . Apreciação do nível de exposição: uma operação
qualitativa e/ou uma medida quantitativa de orientação,
diversamente da medição, que é quantitativa e exige o
emprego de metodologia apropriada.
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TEXTO

ALTERAÇÔES

DA COMISSÂO

DO PARLAMENTO

(Alteração 9)
Artigo 3'i, n'~ 3

3.
Para efeitos do artigo 92 da Directiva 89/39 1 /CEE e
de uma prevenção eficaz, a entidade empregadora presta
rá, aquando da avaliação referida no n2 2 , especial
atenção a eventuais efeitos relativos à segurança ou à
saúde dos trabalhadores que pertençam a grupos de risco
particularmente sensível.

3 . Para efeitos do artigo 92 da Directiva 89/39 1 /CEE e
de uma prevenção eficaz, a entidade empregadora presta
rá, aquando da avaliação referida no n2 2, especial
atenção a eventuais efeitos relativos à segurança ou à
saúde dos trabalhadores que pertençam a grupos de risco
particularmente sensíveis.

(Alteração 10)

Artigo 3'-, n" 3, após o primeiro parágrafo (novo parágrafo)
As medidas relativas a grupos de risco particularmente
sensíveis devem visar exclusivamente a prevenção de
exposição a riscos.

(Alteração 1 1 )
Artigo 4-, título

Apreciação e medição

Apreciação e medição do nível de exposição

(Alteração 12)

Artigo 5'-, n'i 1 , primeiro parágrafo
1 . Tendo em conta o progresso técnico e a disponibili
dade de medidas de controlo do agente físico prioritaria
mente na fonte, os riscos resultantes da exposição a um
agente físico devem ser o mais reduzidos possível,com o
objectivo de baixar a exposição a valores inferiores ao
nível limite referido no anexo correspondente.

1 . Tendo em conta o progresso técnico e a disponibili
dade de medidas de controlo do agente físico prioritaria
mente na fonte, os riscos resultantes da exposição a um
agente físico devem ser o mais reduzidos possível .

(Alteração 13 )
Artigo 5-, n- 3, frase introdutória e alinea a)

3.
Se as medidas postas em prática nos termos da
presente directiva não permitirem manter a exposição
abaixo do nível máximo,

a)

A entidade empregadora adoptará imediatamente as
medidas apropriadas para reduzir os riscos que não
possam ser evitados, até que estes sejam inferiores
ou, quando muito, iguais aos que enfrentaria um
indivíduo não protegido em consequência de exposi
ção ao referido nível máximo, prescrevendo inclusi
vamente, em último recurso, a utilização de equipa
mentos de protecção individual ; se não for possível
alcançar este resultado, aplica-se o disposto no artigo
82, n2s 3 , 4 e 5 , da Directiva 89/39 1 /CEE .

3 . Se as medidas postas em pratica nos termos da
presente directiva não permitirem manter a exposição
abaixo do valor limite de exposição:

a) A entidade empregadora adoptará imediatamente
todas as medidas colectivas para reduzir os riscos que
não possam ser evitados por meios tecnológicos ou
organizacionais, até que estes sejam inferiores ou,
quando muito, iguais aos que enfrentaria um indiví
duo não protegido em consequência de exposição ao
referido valor limite de exposição. Quando tal não
seja possível, a entidade empregadora prescreverá a
utilização de equipamentos de protecção individual ;
se não for possível alcançar este resultado, aplica-se
o disposto no artigo 82, n2s 3 , 4 e 5 , da Directiva
89/39 1 /CEE.
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TEXTO

ALTERAÇOES

DA COMISSÂO

DO PARLAMENTO

(Alteraçâo 14)
Artigo 6", n" 2

2.
Os equipamentos de protecção individual são considerados, para efeitos da presente directiva, como
adequados, se, desde que correctamente utilizados, o
risco previsívelfor mantido a nível inferior ao resultante
da exposição definida nos anexos.

Suprimido

(Alteraçâo 15 )
Artigo 1 1 'i, n'- 3

3 . Os trabalhadores cuja actividade implique a utiliza
ção de equipamentos de protecção individual ou seja
referida no artigo 32, n2 4, da presente directiva, benefi
ciarão de vigilância sanitária sistemática. Sempre que
existir suspeita de sobreexposição perigosa, deve ser
proposto, em prazo apropriado, um exame médico ao(s)
trabalhador(es) interessado(s).

3 . Os trabalhadores cuja actividade implique a utiliza
ção de equipamentos de protecção individual ou seja
referida no artigo 32, n2 4, da presente directiva, benefi
ciarão de vigilância sanitária sistemática. Sempre que se
verifique ou se suspeite a ocorrência de exposição supe
rior ao valor limite de exposição, o(s) trabalhador(es)
interessado(s), deverá submeter-se a um exame médico
em prazo apropriado.

(Alteração 16)
Artigo 11-, n'- 4
4.
Os resultados da vigilância devem ser conservados
de forma apropriada para permitir consulta posterior.

4. Os resultados da vigilancia devem ser conservados
de forma apropriada para permitir consulta posterior. Ao
trabalhador em questão será facultada, se por este
solicitada, uma cópia dos resultados da vigilância sanitá
ria.

(Alteração 17 )
Artigo 13", n" 2

2. Se um agente físico presente durante o trabalho
representar para os trabalhadores um risco não decorren
te da sua exposição ao referido agente, tal risco deve ser
controlado sem prejuízo do disposto na presente Directi
va, mediante aplicação do disposto no artigo 52, n2 1 , da
Directiva 89/39 l /CEE .

2.

Se um agente físico representar para os trabalhado

res um risco indirecto devido à sua interferência com

equipamento ou substâncias presentes no local de traba
lho, tal risco deve ser controlado sem prejuízo do disposto
na presente Directiva, mediante aplicação do disposto no
artigo 62, n2 3, da Directiva 89/39 1 /CEE.

(Alteraçâo 18)
Artigo 14-, n" 1

1 . Os Estados-membros podem conceder, conquanto
apenas nas condições estabelecidas nos anexos, derroga
ções a algumas disposições da presente Directiva se, em
determinadas circunstâncias, a aplicação das referidas
disposições for susceptível de agravar o risco global
para a saúde e a segurança dos trabalhadores e tal risco
não puder ser reduzido por outros meios.

1 . Os Estados-membros podem conceder derrogações,
conquanto apenas nas condições estabelecidas nos ane
xos .
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TEXTO

ALTERAÇÔES

DA COMISSÂO

DO PARLAMENTO

(Alteração 19)
Artigo 14-, n~ 2

2 . As derrogações previstas no n2 1 são autonzadas
após consulta aos parceiros sociais e em conformidade
com o artigo 1 02 da presente directiva, para além de terem
de dispor de uma série de condições que garantam a
redução dos riscos que delas resultem a um mínimo,
tendo em conta circunstâncias especiais . Serão objecto de
uma revaliação periódica e revogadas logo que possível .

(Não se aplica a versão portuguesa.)

(Alteraçâo 20)
Artigo 14-, ri- 2 bis (novo)
2 bis.

Os Estados-membros apresentarão a Comissão,

de dois em dois anos, uma sinopse das derrogações a que
se refere o ní 1 , indicando as circunstâncias e razões
exactas que determinaram a sua concessão.

(Alteração 2 1 )
Artigo 15'i

Com vista a aplicação pratica da presente Directiva, e na
medida em que não existam normas apropriadas à protec
ção da saúde e da segurança dos trabalhadores, será
estabelecida, segundo o procedimento previsto no artigo
172 da Directiva 89/39 1 /CEE, documentação adicional
que vise designadamente a harmonização das noções
técnicas de base .

Com vista a aplicação pratica da presente Directiva, e na
medida em que não existam normas técnicas apropriadas
à protecção da saúde e da segurança dos trabalhadores ,
serão estabelecidos comités técnicos, segundo o procedi
mento previsto no artigo 172 da Directiva 89/39 l /CEE, e
encarregados da elaboração de documentação adicional
que defina os procedimentos de aplicação da presente
directiva, incluindo a harmonização das noções técnicas
de base .

(Alteração 22)
Artigo 16" bis (novo)
Artigo 162 bis

Campos acústicos audíveis

O Conselho, sob proposta da Comissão, alargará, o mais
tardar até 1 de Julho de 1995 e por meio de um anexo
suplementar, o âmbito da presente directiva, de modo a
permitir a inclusão de campos acústicos audíveis.

(Alteração 23 )
Artigo 16- ter (novo)

Artigo 162 ter
Anexos suplementares

Sempre que a evolução do conhecimento o permita, o
Conselho, sob proposta da Comissão, alargará o âmbito
da presente directiva por meio de anexos suplementares
que incluam outros agentes físicos para além dos referi
dos no artigo 22, particularmente campos acústicos
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TEXTO

ALTERAÇÔES

DA COMISSÂO

DO PARLAMENTO

inaudíveis e factores físicos que possam aproximar-se dos
limites fisiológicos humanos, tais como atmosferas a
pressões diversas e temperaturas, taxas elevadas de
aceleração e outros factores mecânicos, e factores climá
ticos (temperatura e velocidade objectivo, higrometria)
que excedam as condições normais e dêem origem a um
micro clima extremo.

(Alteração 24)
Artigo 172
A Directiva 86/188/CEE do Conselho é revogada, com
efeito na data prevista no artigo 182., n'- 1 , primeiro
parágrafo.

Suprimido

As referências à directiva revogada entendem-se como
feitas à presente directiva e devem ler-se segundo o
quadro de correspondências constante do anexo 5.

(Alteração 25 )
Artigo 182, n2 3 bis (novo)
3 bis. A Comissão apresentara periodicamente ao Par
lamento Europeu, ao Conselho e ao Comité Económico e
Social um relatório sobre a aplicação da presente directi
va, tomando em conta os n2s 1 a 3.

(Alteração 26)
Anexo /

(Suprima-se o anexo I. )

(Alteração 27)
Anexos II, III e IV

(Substitua-se a expressão «actividades perigosas » por
«actividades de risco acrescentado ».)

(Alteração 28)
Anexo II, secção A, n2 2, segundo parágrafo

Sob reserva do disposto no artigo 132, o nível máximo é

O valor limite de exposição é fixado em A (8 ) = 5 m. s 2,

fixado em A (8)= 5 m. s 2 .

(Alteraçâo 29)

Anexo II, secção A, n2 8, primeiro paragrafo
Os trabalhadores expostos a vibrações transmitidas ao
conjunto braço-mão que excedam A(8) = 2,5 m. s 2 têm
direito a uma vigilância médica cujo objectivo consiste
em detectar precocemente qualquer síndroma de vibração
e que exige exames regulares .

Os trabalhadores expostos a vibrações transmitidas ao
conjunto braço-mão que excedam A(8 ) = 2,5 m . s 2 serão
objecto de uma vigilância médica que vise detectar
precocemente qualquer síndroma de vibração e que exige
exames regulares .
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TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

(Alteração 30)
Anexo II, secção A, n'- 10

O disposto no n2 1 , alínea b), do artigo 132 aplica-se
nomeadamente sempre que as vibrações interferirem

O disposto no n2 2, do artigo 1 32 aplica-se nomeadamente
sempre que as vibrações interferirem com o manusea

com o manuseamento correcto dos controlos ou com a
leitura dos indicadores .

mento correcto dos controlos ou com a leitura dos
indicadores .

(Alteração 3 1 )
Anexo II, secção B, n- 2, segundo parágrafo

Com ressalva do disposto no artigo 13-, o nível máximo é

O valor limite de exposição é fixado em A (8) = 0,7 m s-2,

fixado em A (8 ) = 0,7 m s-2 .

(Alteração 32)
Anexo II, secção B, n'~ 8

Os trabalhadores expostos a vibrações transmitidas a
todo o organismo que excedam A (8) = 0,5 m s 2 têm
direito a uma vigilância médica cujo objectivo consiste
em detectar precocemente qualquer síndroma de vibração
transmitida a todo o organismo e que exige exames
regulares .

Os trabalhadores expostos a vibrações transmitidas a
todo o organismo que excedam A (8) = 0,5 m s 2 serão
objecto de vigilância médica que vise detectar precoce
mente qualquer síndroma de vibração transmitida a todo
o organismo e que exige exames regulares .

(Alteração 33 )
Anexo II, secção B, n- 10

O disposto no n2 1 , alínea b), do artigo 132 aplica-se,
nomeadamente, sempre que as vibrações interferirem

O disposto no n2 2 do artigo 1 32 aphca-se, nomeadamen
te, sempre que as vibrações interferirem com o manusea

com o manuseamento correcto dos controlos ou com a
leitura dos indicadores .

mento correcto dos controlos ou com a leitura dos
indicadores .

(Alteração 34)
Anexo III, n'- 2, segundo parágrafo
Para fontes artificiais , os níveis limite são fixados em 1/2

Para fontes artificiais , os níveis limite são fixados em 1/5

dos níveis máximos.

dos valores limite de exposição.
(Alteração 35 )
Anexo III, n- 5

Os trabalhadores expostos as radiações ópticas que exce
dam 50% dos níveis máximos têm direito a uma vigilân
cia médica que inclui exame oftalmológico e cujo objec
tivo consiste em diagnosticar qualquer anomalia causada
pelas radiações e em preservar a visão.

Os trabalhadores expostos as radiações ópticas que exce
dam 50% dos valores limite de exposição serão objecto, a
espaços regulares, de vigilância médica que inclui exame
oftalmológico e cujo objectivo consiste em diagnosticar
qualquer anomalia causada pelas radiações e em preser
var a visão .

(Alteração 36)
Anexo III, n" 7

O disposto no n2 1 , alínea b), do artigo 132 aphca-se nos
casos em que o encandeamento causado por fontes de luz
possa interferir com a completa segurança da actividade .

O disposto no n2 2 do artigo 132 aplica-se nos casos em
que o encandeamento causado por fontes de luz possa
interferir com a completa segurança da actividade.
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(Alteraçào 37 )
Anexo IV, n" I , após o primeiro parágrafo (novo parágrafo)

Este anexo não abrange os potenciais efeitos cancerígenos
devidos à exposição a campos eléctricos e magnéticos de
variação temporal, relativamente aos quais não se dispõe
de provas científicas que estabeleçam uma relação de
causalidade ou que constituam a base de uma avaliação
do risco .

(Alteração 38)
Anexo IV, n- 2, segundo parágrafo

Dadas as condições particulares de utilização e rápida
evolução da tecnologia, a determinação dos níveis máxi
mos relativos aos equipamentos móveis de rádio exige

Suprimido

exame posterior.

(Alteração 39)

Anexo IV, n- 2, quarto parágrafo
Os níveis de acção são estabelecidos como correspon

Os níveis de acção são estabelecidos como correspon

dendo a:

dendo a :

— valores do quadro 2 relativos a
— prestação da informação prevista no artigo 72,
n2 2, aos trabalhadores susceptíveis de serem
expostos a estes níveis,
— formação sobre a execução de medidas tomadas
em aplicação da presente directiva (artigo 92),
— disponibilização do equipamento de protecção
individual (artigo 62, n2 1 ),
— prestação de informação sobre campos e ondas
produzidos por equipamento de trabalho suscep
tível de resultar em tais valores (artigo 122, n2 2 ,
alínea a)),

— 1/2 dos valores do quadro 2 relativos a
— prestação da informação prevista no artigo 1-,
n2 2 , aos trabalhadores susceptíveis de serem
expostos a estes níveis,
— formação sobre a execução de medidas tomadas
em aplicação da presente directiva (artigo 92),
— disponibilização do equipamento de protecção
individual (artigo 62, n2 1 ),
— prestação de informação sobre campos e ondas
produzidos por equipamento de trabalho suscep
tível de resultar em tais valores (artigo 122, n2 2 ,

— 1,6 vezes os valores de H, B ou E do Quadro 2,

— aos valores de H, B ou E do Quadro 2, relativamente

alínea a)),

relativamente a

a

— programa de medidas técnicas e/ou de organiza
ção do trabalho destinadas a reduzir a exposição
(artigo 52, n2 2),
— delimitação de áreas e condicionamento de aces
sos (artigo 82),
— formação dos operadores (artigo 92) e verifica
ção da sua competência.

— programa de medidas técnicas e/ou de organiza
ção do trabalho destinadas a reduzir a exposição
(artigo 52, n2 2),
— delimitação de áreas e condicionamento de aces
sos (artigo 82),
— formação dos operadores (artigo 92) e verifica
ção da sua competência.

(Alteraçâo 40)
Anexo IV, n" 3

O disposto no artigo 32, n2 4, aplica-se a actividades que
exijam a utilização de equipamento de trabalho com o
qual os trabalhadores , sejam expostos a campos de mais
do triplo dos valores H , B ou E do quadro 2 .

O disposto no artigo 32, n2 4, aplica-se a actividades que
exijam a utilização de equipamento de trabalho com o
qual os trabalhadores, sejam expostos a campos que
excedam 1,6 vezes os valores H, B ou E do quadro 2 .
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(Alteração n2 41 )
Anexo V

(Suprima-se o anexo V)

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de uma
directiva do Conselho (CE) relativa às prescrições mínimas de segurança e saúde em matéria de
exposição dos trabalhadores aos riscos devidos aos agentes físicos (CC)M(92)0560 — C3-0158/93
— 94/0449 (SYN))

(Processo de cooperação : primeira leitura)
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(92)0560 — 94/0449
(SYN)) ('),

— Consultado pelo Conselho, nos termos do artigo 1 182-A do Tratado CE (C3-0158/94),

— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Sociais, do Emprego e do Ambiente
de Trabalho e o parecer da Comissão dos Orçamentos ,
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 . 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.

Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da

Comissào ;

5.
C)

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
JO C 77 de 18.3.1993 , p. 12
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7. Projecto de orçamento rectificativo

1 para 1994

a) Projecto de orçamento rectificativo e suplementar n2 1 para o exercício de 1994 (C3-0162/94)

(Alteração 1 )

SECÇÃO VI — Comité Económico e Social e Comité das Regiões (nova)

NOMENCLATURA

— Criar um nova secção orçamental : Secção VI — Comité Económico e Social e Comité das Regiões .
— Subdividir essa secção em três partes :
Parte A : Comité Económico e Social

Parte B : Comité das Regiões
Parte C : Estrutura organizativa comum .
— Criar nas partes A, B e C títulos , capítulos, artigos e números orçamentais , introduzindo nas mesmas uma
nomenclatura alfanumérica .

— Na Parte A — Comité Económico e Social , adoptar a nomenclatura já existente para o Comité Económico e Social
estabelecida no orçamento para 1994.

— Na Parte B — Comité das Regiões, completar a nomenclatura adoptada no projecto de ORS n2 1 /94 aditando-lhe os
seguintes capítulos : 20, 21 , 22, 23 , 24, 25 , 26 e 27 .
— Na Parte C — Estrutura organizativa comum, introduzir uma nova nomenclatura correspondente à do Comité
Económico e Social , excepto o número orçamental 1 700, o artigo 239, o capítulo 25 , o artigo 265 e o capítulo 29.

— Criar para cada uma das partes um mapa de receitas e um quadro de pessoal .
— Na Secção II — Conselho, suprimir o anexo Comité Económico e Social .

DESPESAS NÃO OBRIGATÓRIAS

Dotações não diferenciadas
A) Alteração
Autorizações
Parte A —

Comité Económico e Social (novo)

Parte B —

Comité das Regiões (novo)

Pagamentos

Orçamento 1994

nada

nada

Anteprojecto de ORS

nada

nada

Projecto de ORS

nada

nada

Alteração

+ 61.029.522

+ 61.029.522

Novo montante

61.029.522

61.029.522

Orçamento 1994

nada

nada

Anteprojecto de ORS

nada

nada

Projecto de ORS

nada

nada

Alteração

+ 3.718.732

+ 3.718.732

Novo montante

3.718.732

3.718.732
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nada

nada

Anteprojecto de ORS

nada

nada

Projecto de ORS

nada

nada

Alteraçào

+ 4.909.768

+ 4.909.768

Novo montante

4.909.768

4.909.768

Orçamento 1994

Parte C —

Estrutura organizativa comum
(novo)

B) Compensação
Secção II — Conselho Anexo Comité Económico e Social
Pagamentos

Autorizações

Orçamento 1994

69.658.022

69.658.022

Anteprojecto de ORS

68.698.776

68.698.776

Projecto de ORS

68.698.776

68.698.776

Alteraçào

- 68.698.776

- 68.698.776

Novo montante

0

0

Parte A —

Comité Economico e Social

Orçamento 1994

nada

nada

Anteprojecto de ORS

959.246

959.246

Projecto de ORS

959.246

959.246

Alteraçào

- 959.246

- 959.246

Novo montante

0

0

C) Incidência líquida no volume global das dotações

0

0

D) Incidência sobre as receitas

0

Parte B —

Comité das Regiões

OBSERVAÇOES
Parte A — Comité Economico e Social

Transcrever as observações aos artigos e números orçamentais do orçamento do Comité Económico e Social inscritos no
orçamento 1 994.
Parte B — Comité das Regiões

Introduzir as observações aos artigos e números orçamentais de acordo com a nomenclatura harmonizada em vigor,
excepto o número 1700, o capítulo 20 e o artigo 255 . Inserir sempre que necessário a designação «Comité das Regiões».
Parte C — Estrutura organizativa comum

Introduzir as observações aos artigos e números orçamentais de acordo com a nomenclatura harmonizada em vigor,
excepto o capítulo 20. Inserir sempre que necessário a designação «Comité Económico e Social e Comité das Regiões».
Inscrever em observações ao capítulo 100: Prevê-se uma reserva de 1 . 195.965 ecus para as despesas dos capítulos 1 1 e 1 8
correspondentes às dotações necessárias para 9 LA5 e 9 LA7 .
Quadro de pessoal.
Parte A — Comité Economico e Social

Repor o quadro de pessoal fixado no orçamento 1994.

Parte B — Comité das Regiões
Modificar o quadro de pessoal como se segue (1 A3 , 5 A5 , 1 A7, 1 B3 , 1 C3 , 6 C5 ).
Parte C — Estrutura organizativa comum
Estabelecer o seguinte quadro de pessoal (2 A7, 9 LA5 , 9 LA7, 1 B3 , 1 B5 , 6 C5 , 2 D3).
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RECEITAS

Parte B — Comité das Regiões
Artigo 400
Produto do imposto sobre vencimentos , salários e subsídios dos funcionários e outros
agentes
Artigo 401
Contribuição do pessoal para o financiamento do regime de pensões
Artigo 403
Produto da contribuição temporária sobre as remunerações dos funcionários e dos
outros agentes no activo
Incidência liquida
Parte C — Estrutura organizativa comum
Artigo 400
Produto do imposto sobre vencimentos, salários e subsídios dos funcionários e outros
agentes
Artigo 401
Contribuição do pessoal para o financiamento do regime de pensões
Artigo 403
Produto da contribuição temporária sobre as remunerações dos funcionários e dos
outros agentes no activo
Incidência liquida
ANEXO

Novos montantes das rubricas orçamentais emendadas
Parte A — Comité Economico e Social

Dotações
A- 1 100 Vencimentos de base

A- 1 101 Prestações familiares
A- 1 102 Subsídio de expatriação e de residência no estrangeiro
A- 1 103 Subsídio de secretariado
A- 1 140 Subsídios de nascimento

A- 1 141 Despesas de viagem anuais
A- 1 145 Abono especial de tesoureiro
A- 1 181
A- 1 1 82
A- 1 183
A- 1 1 84

Despesas de viagem (pessoal)
Subsídios de instalação
Despesas de mudança de residência (pessoal)
Ajudas de custo temporárias

26.277.332
2.666.011
3.477.930

266.163
4.000

594.000
14.500

8.000
90.000
40.000
102.000

A- 1 191 Dotação provisional

596.134

A- 1 830 Cobertura dos riscos de doença

839.429

A- 1 83 1 Cobertura dos riscos de acidente

179.579

A- 1 832 Cobertura do risco de desemprego dos agentes temporários
A- 1 00 Dotações provisórias

15.525
3.371.500

95.746
7 1 . 845
17.222
184.813

52.663
40.830
8.323
101.816
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Parte B — Comité das Regiões
Dotações

B - 1 003 Subsídios de representação

8.500

B - 101 Cobertura dos riscos

6.500

B - 1 06 Cursos de línguas

6.000

B - 1 100 Vencimentos de base

B - 1 101 Prestações familiares
B - 1 102 Subsídios de expatriação e de residência no estrangeiro
B - 1 103 Subsídio de secretariado

B - 1 1 10 Agentes auxiliares

B - 1 141 Despesas de viagem anuais
B - 1 15 Horas extraordinárias

467.556

47.690
61.763
5.679
547.000

20.880
7.000

B - 1 175 Outros serviços suplementares

30.000

B - 1 180
B - 1181
B - 1 182
B - 1 183
B - 1 184

50.000

Despesas diversas de recrutamento
Despesas de viagem (pessoal)
Subsídios de instalação
Despesas de mudança de residência (pessoal)
Ajudas de custo temporárias

8.310
87.915
41.550

76.455

B - 1 191 Dotação provisional

15.835

B - 1 30 Despesas de deslocação em serviço

24.000

B - 1 700 Despesas de recepção dos membros
B- 1 70 1 Despesas de recepção do pessoal

15.000

B - 1 830 Cobertura dos riscos de doença

15.899

B - 1 83 1 Cobertura dos riscos de acidente

B - 1 832 Cobertura do risco de desemprego dos agentes temporários
B - 1 833 Pensões de agentes temporários

2.000

3.200

p.m .
p.m .

B-2232 Aluguer de material de transporte
B-2233 Manutenção de material de transporte

13.000

B-2252 Assinaturas de jornais e revistas
B-2253 Assinaturas das agências de notícias

21.000

B-2352 Despesas diversas de reuniões
B-2359 Outras despesas

10.000

B-239 Serviço comum de interpretação
B-250 Reuniões

5.000

11.000

10.000
730.000
1.250.000

B-255 Despesas diversas com reuniões

30.000

B-270 Jornal Oficial

45.000

B-2710 Publicações de carácter geral
B-2719 Promoção de publicações

20.000

B-272 Despesas de informação

20.000

5.000
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Parte C — Estrutura organizativa comum
Dotações
C - 1 100 Vencimentos de base

C- 1 101 Prestações familiares
C- 1 102 Subsídios de expatriação e de residência no estrangeiro
C - 1 103 Subsídios de secretariado

C- 1 141 Despesas de viagens anuais
C- 1181
C- 1 182
C- 1 183
C- 1 184

Despesas de viagem (pessoal)
Subsídios de instalação
Despesas de mudança de residência (pessoal)
Ajudas de custo temporárias

245.505
22.859
29.608
4.524
15.312

6.094
64.471
30.470
56.067

C- 1 191 Dotação provisional

8.795

C- 1 830 Cobertura dos riscos de doença

7.622

C- 1 83 1 Cobertura dos riscos de acidente

1.534

C- 1 832 Cobertura do risco de desemprego dos agentes temporários
C- 1 833 Pensões de agentes temporários

p.m .
p.m .

C- 1 00 Dotações provisórias

1.195.965

C- 101 Reserva para imprevistos

3.220.942

b)

A3-0249/94

Resolução sobre o projecto de orçamento rectificativo e suplementar n2 1 para o exercício de 1994
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta o artigo 2032 do Tratado CE,

— Tendo em conta o anteprojecto de orçamento rectificativo e suplementar n2 1 /94 (6010/94),
— Tendo em conta o projecto de orçamento rectificativo e suplementar n2 1 para o exercício de
1994 (C3-0162/94),

— Tendo em conta o seu parecer de 17 de Novembro de 1993 sobre a proposta de Regulamento
do Conselho que altera o Regulamento Financeiro de 2 1 de Dezembro de 1 997 aplicável ao
Orçamento Geral das Comunidades Europeias ('),
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Orçamentos (A3-0249/94),

A. Considerando que no Protocolo n2 16 do Tratado se prevê que «o Comité Económico e
Social e o Comité das Regiões dispõem de uma estrutura organizativa comum» e que na
Declaração n2 22 ao mesmo Tratado anexa se prevê que «o Comité Económico e Social goza
da mesma independência de que o Tribunal de Contas tem gozado até à data no que se refere
ao seu orçamento e à gestão do pessoal»;
B. Lembrando a sua Resolução de 16 de Dezembro de 1993 sobre as modificações do Conselho
às alterações do Parlamento à Secção I, «Parlamento Europeu», à Secção II, «Conselho», à
Secção II-Anexo, «Comité Económico e Social», à Secção IV, «Tribunal de Justiça» e à
Secção V, «Tribunal de Contas», do Projecto de Orçamento Geral das Comunidades
Europeias para o exercício de 1994, em especial os seus n2s 11 , 12 e 13 relativos ao Comité
das Regiões (2);
(')
(2)

JO C 329 de 6.12.1993 , p. 115
Cf. acta dessa data (Parte II, ponto 1 b))
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C. Salientando que o presente projecto de orçamento rectificativo e suplementar deve criar uma
estrutura orçamental apropriada para assegurar as condições necessárias à gestão do
orçamento do Comité Económico e Social e do orçamento do Comité das Regiões, num
quadro de transparência e de boa gestão financeira;
D. Lembrando a sua Decisão de 14 de Julho de 1993 sobre o calendário das sessões plenárias
para 1994 ('); considerando que, sem prejuízo do disposto no Tratado, o projecto de
orçamento rectificativo e suplementar em apreço deve ser tratado com diligência;
1.
Verifica que, por sugestão do Comité Economico e Social agindo em nome do Comité das
Regiões, o Conselho criou no anexo à Secção II : Conselho relativo ao Comité Económico e
Social uma Parte A — Comité Económico e Social , que inclui uma estrutura comum, e uma Parte
B — Comité das Regiões ;

2 . Nota que o projecto de orçamento rectificativo e suplementar n2 1 /94 prevê a criação de 45
novos lugares para o desempenho das funções ligadas às actividades do Comité das Regiões, 30
dos quais, na Parte A — Comité Económico e Social , são destinados ao reforço dos serviços de
tradução, coordenação, reuniões, tipografia-difusão, pessoal, finanças e central de dactilografia,
sendo os 15 restantes , na Parte B — Comité das Regiões , destinados a assegurar os trabalhos
consultivos, o registo e as relações públicas ;
3.
Verifica que a incidência financeira da proposta se eleva a 2.973.835 ecus a serem
suportados por conta da dotação de 12 milhões de ecus autorizada para o Comité das Regiões
para o exercício de 1994; lembra que a referida dotação de 12 milhões de ecus se encontra
inscrita no capítulo 100 — Dotações provisórias do orçamento do Comité Económico e Social ;
nota ainda que a esse montante de 1 2 milhões de ecus acresce um outro montante de 1 ,5 milhões
de ecus transitado do exercício de 1993 ;

4. Vê com preocupação a apresentação orçamental acima descrita, a que o Conselho não
deixou , aliás, de atribuir carácter provisório e sobre a qual a Comissão manifestou as suas
reservas, dado que ela não lhe parece compatível com as disposições introduzidas pelo Tratado
da União Europeia nem com a proposta de revisão do Regulamento Financeiro actualmente em
curso ;

5.

Lamenta, neste âmbito, em relação à apresentação orçamental proposta:

— que a Parte A — Comité Económico e Social , em que está incluída a estrutura comum, não
seja transparente quanto ao destino das dotações relativas ao Título 1 , se bem que os 30
lugares previstos estejam ligados às primeiras actividades do Comité das Regiões ;
— que a Parte B — Comité das Regiões não apresente qualquer comentário, ao contrário do
disposto no Regulamento Financeiro, nomeadamente no seu artigo 202;
6. Chama além disso a atenção para que, com base na apresentação proposta, as dotações
destinadas ao Comité das Regiões e que não foram ainda objecto das autorizações respectivas
estão inscritas na Parte A — Comité Económico e Social ;

7.
Nota que a criação de 30 lugares na Parte A — Comité Económico e Social, se bem que
destinada ao exercício das actividades do Comité das Regiões, tem indirectamente como
consequência certas revalorizações de lugares de efectivos de pessoal do Comité Económico e
Social ; lembra, neste contexto, as revalorizações que foram atribuídas ao Comité Económico e
Social com a fixação do orçamento para 1994 e a posição negativa do Conselho ;
8.

Lembra, entretanto :

— a sua posição expressa nas observações ao capítulo 100 quanto à necessidade de uma
implantação progressiva das estruturas organizativas (nomeadamente no tocante ao provi
mento de lugares), dessa forma permitindo aos membros do Comité das Regiões disporem
de suficientes possibilidades de criação de lugares ;

— que o quadro de efectivos de pessoal constitui um limite imperativo para cada Instituição ;
— que a apresentação de um novo pedido de reforço dos efectivos de pessoal do Comité das
Regiões durante o exercício de 1 994 pressupõe um novo projecto de orçamento rectificativo
e suplementar que, atendendo ao calendário de organização dos trabalhos da autoridade
orçamental só no último trimestre de 1994 poderá ser tratado ;
C)

JO C 255 de 20.09.1993 , p. 64
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9. Decide, por isso, por meio de alteração:
a) criar uma nova Secção VI no Orçamento Geral, denominada Comité Económico e Social e
Comité das Regiões, formada por um mapa de receitas e um mapa de despesas subdividido
em Parte A, relativa ao Comité Económico e Social, Parte B , relativa ao Comité das Regiões
e Parte C , relativa à estrutura organizativa comum;
b) Na Parte A — Comité Económico e Social : proceder à reposição do número de lugares
fixado no orçamento para 1 994. Na Parte B — Comité das Regiões : aceitar a inscrição dos 1 5
lugares propostos no projecto de ORS , modificados pela forma seguinte ( 1 A3 , 5 A5 , 1 A7, 1
B3 , 1 C3 , 6 C5 ). Na Parte C — Estrutura organizativa comum: inscrever 30 lugares (2 Al , 9
LA5 , 9 LA7 , 1 B3 , 1 B5 , 6 C5 , 2 D3 );

c) Inscrever, no capítulo C- 1 00 — Dotações provisórias da Parte C — Estrutura organizativa
comum, um montante de 1.195.965 ecus para cobertura das despesas dos capítulos C- 1 1 e
C- 1 8 correspondentes a 9 LA5 e 9 LA7 . Inscrever, no capítulo C- 10 1 — Reserva para
imprevistos da Parte C — Estrutura organizativa comum, um montante de 3.220.942 ecus ;
10. Solicita às autoridades do Comité Económico e Social e do Comité das Regiões que, no
âmbito do processo orçamental para 1995 , apresentem um plano dos serviços da estrutura
organizativa comum;

11 . Verifica que o projecto de orçamento rectificativo e suplementar assim alterado está de
acordo com o seu citado parecer de 17 de Novembro de 1993 ;
12 . Nota que se torna necessário operar uma correcção técnica no sentido de serem eliminados
certos erros (lista em anexo à presente resolução) que escaparam no orçamento para 1994
publicado no Jornal Oficial n2 L 34 de 7 de Fevereiro de 1994 ; pretende que as correcções sejam
publicadas no mesmo Jornal Oficial que o orçamento rectificativo e suplementar n° 1 /94;
13 .

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução às Instituições e órgãos

comunitários interessados .

Anexo

Correcções técnicas a introduzir no orçamento 1994

B3-1003 Plano de acção para a educação intercultural

Aditar às observações os seguintes parágrafos :
«Resolução do Parlamento Europeu de 21 de Janeiro de 1993 sobre a diversidade cultural e os
problemas da escolarização dos filhos dos trabalhadores migrantes na Comunidade Europeia (JO
C 42 de 15.02.1993, p. 187).
Esta dotação destina-se à colaboração e intercâmbio de informação e resultados da investigação e
experiências entre todos os agentes do sistema educativo e círculos próximos, bem como ao
fomento de projectos piloto e inovadores .
Acções prioritárias :

— fomento do ensino intercultural para as crianças na escola e seu círculo próximo ;
— fomento do ensino da língua do país de acolhimento, de acordo com as necessidades da
criança e integrada no sistema escolar;

— fomento do ensino e da cultura do país de origem, em coordenação com o sistema escolar;
— fomento de medidas de carácter educativo no âmbito da luta contra o racismo e a xenofobia .
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Para os filhos dos migrantes, ciganos e nómadas, filhos de feirantes e gente do circo ou que se
dedica ao transporte fluvial, serão aplicadas e desenvolvidas as resoluções do Conselho e dos
Ministros da Educação reunidos no seio do Conselho de 22 de Maio de 1989 .

Complementarmente deverá proceder-se a uma melhoria da informação sobre a situação do
ensino nos Estados-membros, bem como da colaboração com organizações internacionais
(Conselho da Europa OCDE e UNESCO) e com os países terceiros interessados e envolvidos .
As medidas do plano de acção constituirão uma fase prévia à execução de um programa de acção
na linha do solicitado pelo Parlamento Europeu na sua resolução de 21 de Janeiro de 1993 .»
*
*

*

B3-1020 Acções gerais em matéria de formação e orientação profissionais
Redigir o décimo nono parágrafo como se segue :
« Segundo a recomendação da Comissão de 24 de Novembro de 1987 sobre formação
profissional de mulheres (87/567/CEE), é necessário reservar dotações para a rede IRIS . IRIS foi
criada devido ao reconhecimento do facto de que a formação profissional se reveste de uma
importância crucial para as mulheres, as quais têm muito menos capacidade para ocupar postos
de trabalho não tradicionais devido à falta de formação, em especial nos domínios tecnológicos .»
*

*

*

B3-2000 Salvaguarda e valorização do património cultural europeu

Após o nono parágrafo das observações, aditar o seguinte parágrafo :
«Cobre igualmente a participação comunitária de 300.000 ecus na continuação dos trabalhos de
restauro do Colégio Europeu da Universidade de Coimbra, bem como no projecto-acção
emblemática do Caminho de Santiago espanhol .»
Após o décimo parágrafo das observações , aditar o seguinte parágrafo:

«Esta dotação destina-se a cobrir, de acordo com as modalidades adoptadas, contribuições
comunitárias destinadas a acções relativas à conservação e à protecção do património cultural de
importância europeia, sendo adicionada ao financiamento nacional previsto. Destina-se nomea
damente a garantir a prossecução rápida dos trabalhos programados pelas autoridades gregas
(conservação e restauro do Parténon e da Acrópole de Atenas e dos mosteiros sagrados do Monte
Athos) e pelas autoridades portuguesas (restauro e reconstrução do centro histórico de
Lisboa/Chiado).»
*

*

*

B3-4103 Acções de luta contra a pobreza e a exclusão social — Actividades a favor dos direitos
do Homem e da luta contra o racismo e a xenofobia

Após o décimo quinto parágrafo das observações, aditar o seguinte parágrafo :
«Uma dotação de 50.000 ecus destina-se ao Observatório Internacional das Prisões (OIP).»
*
*

*
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B5-3000 Acções relativas ao funcionamento do mercado interno

Redigir o 222 parágrafo como se segue :
«Um montante de 2 milhões de ecus é afectado à cooperação entre as autoridades policiais
(seminários, formações transfronteiriças, etc .) levada a cabo tanto no quadro de acções
desenvolvidas no domínio do mercado interno como com base nas disposições do Tratado da
União Europeia relativas à cooperação nos domínios da justiça e do interior (n2 9 do artigo K. 1 e
n2 2 do artigo K. 8).»
*

*

*

B7-4082 Medidas excepcionais destinadas a favorecer a criação de emprego no Magrebe

Suprimir a inscrição das dotações na reserva que deveriam encontrar-se na rubrica.

8. Residuos perigosos

**II

Decisão sobre a posição comum do Conselho com vista a adopção de uma directiva que altera a
Directiva 91/689/CEE relativa aos resíduos perigosos (C3-0103/94 — SYN 485)

Esta proposta foi aprovada.

9. Admissão de valores mobiliários à cotação oficial em bolsas de valo
res

*** II

A3-0176/94

Decisão referente a posição comum adoptada pelo Conselho com vista a adopção de uma
directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva 80/390/CEE relativa à
coordenação das condições de conteúdo, 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 (C3-0098/94 — 94/
0451(CC)D))

(Processo de co-decisão : segunda leitura)
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a posição comum do Conselho (C3-0098/94 — 94/045 1 (COD)),
— Tendo em conta o parecer que emitiu em primeira leitura (') sobre a proposta da Comissão ao
Parlamento Europeu e ao Conselho (COM(92)0566) (2),
— Tendo em conta o n2 2 do artigo 1 892-B do Tratado CE,

— Tendo em conta o artigo 682 do seu Regimento,
— Tendo em conta a recomendação para segunda leitura da Comissão dos Assuntos Jurídicos e
dos Direitos dos Cidadãos (A3-0176/94),
(')
(2)

Cf. acta de 15.12.1993 (Parte II, ponto 11 )
JO C 23 de 27.01.1993 , p. 6
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1.

Aprova a posição comum ;

2 . Solicita ao Conselho que aprove definitivamente o presente acto, com a maior brevidade
possível, em conformidade com a posição comum ;

3 . Encarrega o seu Presidente de assinar o presente acto, conjuntamente com o Presidente do
Conselho, em conformidade com o n2 1 do artigo 1912 do Tratado CE;
4. Encarrega o seu Secretário-Geral de assinar o presente acto, no que se refere às suas
competências, e de proceder, de comum acordo com o Secretário-Geral do Conselho, à
respectiva publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias',

5.

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

10. Alteração do n? 4 do artigo 113? do Regimento
A3-0159/94

REGIMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU

TEXTO ACTUAL

NOVO TEXTO PROPOSTO

(Alteração 1 )

Artigo 1 1 32, n" 4

Artigo 1 1 32 bis (novo)
Igualdade de votos

4.
Sem prejuízo do disposto nos artigos 1 1 '-, n'- 2 34'-,
71 '-, 72'-, 73'-, 86'-, 88-, 89- e 163'- e nas disposições do
processo orçamental, os textos votados só serão conside
rados aprovados se recolherem a maioria dos votos
expressos. Em caso de empate, o texto votado não se
considerará aprovado.

1. Em caso de empate numa votação no âmbito das
alíneas b) ou d) do n2 1 do artigo 1132, o texto será
remetido na íntegra à comissão. O mesmo se fará no caso
de votações no âmbito dos artigos 62 e 72 e das votações
finais ao abrigo dos artigos 1372 e 1532.
2. Em caso de empate na votação da ordem do dia na
sua globalidade (artigo 962) ou da Acta na sua globalidade
(artigo 1332), ou de um texto submetido a votação por
partes ao abrigo do artigo II62, o texto será considerado
aprovado.
3. Em todos os restantes casos de empate, sem prejuízo
dos artigos que requerem maiorias qualificadas, o texto
ou proposta submetidos à votação serão considerados
rejeitados.

Decisão sobre a alteração do n2 4 do artigo 1132 do Regimento do Parlamento Europeu
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta de alteração ao seu Regimento (B3-1254/91 ),
— Tendo em conta o artigo 1632 do seu Regimento,

— Tendo em conta o relatório da Comissão do Regimento, da Verificação de Poderes e das
Imunidades (A3-0159/94),
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1.

Decide introduzir no seu Regimento a alteração que antecede ;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão ao Conselho e à Comissão, para
informação.

11 . Danos causados ao ambiente
A3-0232/94

Resolução sobre a prevenção e a reparação dos danos causados ao ambiente
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta de resolução apresentada pelo Deputado Collins e outros sobre a
prevenção e a reparação dos danos causados ao ambiente (B3-0473/93 ),
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao
Comité Económico e Social : Livro Verde sobre a reparação dos Danos causados no
Ambiente (COM(93)0047),

— Tendo em conta a audição pública realizada conjuntamente, em 3 e 4 de Novembro de 1993 ,
pela Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor e a
Comissão,

— Tendo em conta os restantes pareceres transmitidos à Comissão e ao Parlamento Europeu,
— Tendo em conta o nível da legislação vigente nos Estados-membros assim como noutros
países industrializados , nomeadamente Estados Unidos da América e Japão,

— Tendo em conta o Regulamento (CEE) n2 259/93 do Conselho, relativo à fiscalização e ao
controlo das transferências de resíduos no interior, à entrada e à saída da Comunidade ('),

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho de uma directiva relativa à
responsabilidade civil pelos danos causados pelos resíduos (CC)M(89)0282) (2) e o seu
parecer em primeira leitura, aprovado em 22 de Novembro de 1990 (3),
— Tendo em conta os quarto e quinto programas de acção da Comunidade Europeia no domínio
do ambiente e as suas resoluções sobre essa matéria, aprovadas respectivamente em 14 de
Maio de 1987 (4) e 17 de Novembro de 1992 (5),

— Tendo em conta os objectivos proclamados pelo Conselho dos Ministros dos Transportes e
do Meio Ambiente em 25 de Janeiro de 1993 , na perspectiva de «analisar a viabilidade do
desenvolvimento de um sistema de penalidades e de responsabilidade civil pela poluição do
ambiente»,

— Tendo em conta o projecto de Convenção do Conselho da Europa sobre a responsabilidade
civil em caso de danos causados por actividades perigosas para o ambiente (6),
— Tendo em conta a lista incluída no Anexo III do Livro Verde da Comissão sobre a reparação
dos danos causados no ambiente respeitante às Convenções Internacionais sobre responsa
bilidade civil e indemnização (7),
— Tendo em conta a Resolução do Conselho de 8 de Junho de 1993 relativa à qualidade de
redacção da legislação comunitária (8),
(')

JO L 30 de 6.2.1993 , p. 1

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

JO C 251 de 4.10.1989, p. 3
JO C 324 de 24.12.1990, p. 257
JO C 156 de 15.6.87 , p. 138
JO C 337 de 21.12.1992, p. 34
Projecto de 21.06.1993, ISBN 92-871-2320-9

C)
(8)

COM(93) 47
JO C 166 de 17.6.1993 , p. 1
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— 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 (A3-0232/94),

A. Considerando que o princípio fundamental da política comunitária no domínio do ambiente
consiste em evitar a poluição na sua origem, junto do eventual causador;
B. Considerando que a eliminação das consequências resultantes não só das catástrofes
causadas pelo homem no ambiente, mas também de uma prolongada manipulação lesiva do
ambiente, podem envolver significativos encargos financeiros a nível transfronteiras se as
regulamentações comunitárias vigentes em matéria de responsabilidade puderem ser
facilmente contornáveis, ou caso o ou os responsáveis por tais danos não possam ser
identificados ou sejam insolventes ;
C. Decidido a assegurar, com carácter prioritário, a restauração dos danos ambientais, evitando
a geração de novos resíduos tóxicos ;

D. Considerando que o instrumento da responsabilidade relativa ao ambiente deve prever certos
estímulos tendentes à adopção de medidas preventivas de protecção do ambiente e à garantia
de uma gestão do risco mais eficaz, capaz de o controlar segundo padrões mais rigorosos ;
E. Considerando que a responsabilidade relativa ao ambiente poderá representar um dos pilares
de um «broader mix of instruments», na perspectiva da prevenção e da restauração de danos
causados ao ambiente ;

F. Aspirando a que a regulamentação jurídica contribua para evitar uma diversidade de
solicitações que se abatem sobre as indústrias nacionais, de modo a não gerar discriminações
adicionais no que diz respeito à respectiva localização;
G. Considerando que uma responsabilidade comunitária relativa ao ambiente não deve
representar um peso excessivo para as pequenas e médias empresas ;
H. Considerando, por um lado, que a maioria dos Estados-membros da União Europeia não
dispõe ainda de legislação específica em matéria de responsabilidade relativa ao ambiente e,
por outro, que regulamentações puramente nacionais, tendo em conta a diversidade dos
respectivos critérios, são susceptíveis de originar encargos financeiros variáveis e, conse
quentemente, distorções de concorrência, assim como entraves às trocas comerciais,
1 . Entende que, tendo nomeadamente em conta o principio da subsidariedade, a Comunidade
Europeia tem competência para regulamentar a responsabilidade relativa ao ambiente, pelo que
se impõe desenvolver uma acção neste domínio;
2.
Insta a Comissão a apresentar, nos termos do segundo parágrafo do artigo 1 382-B do
Tratado CE, uma proposta de directiva que regulamente a responsabilidade relativa aos (futuros)
danos causados ao ambiente ;

3.

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e ao

Comité Económico e Social .

9 . 5 . 94

9 . 5 . 94

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N2C 128/ 167
Quarta-feira, 20 de Abril de 1994

12. Riscos devidos aos agentes químicos

**I

A3-0185/94

Proposta de directiva do Conselho relativa à protecção da saúde e da segurança dos

trabalhadores contra os riscos ligados a agentes químicos no trabalho (COM(93)OÍ55 —
C3-0224/93 — 94/0459 (SYN))

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO (*)

DO PARLAMENTO

(Alteração 1 )
Sexto considerando

Considerando que uma actividade profissional com agentes químicos pode expôr os trabalhadores a níveis parti-

Considerando que uma actividade profissional com agen
tes químicos pode expor os trabalhadores a riscos ;

cularmente elevados de risco ;

(Alteraçâo 2)
Artigo 1-, n- 2

2 . As prescrições da presente directiva aplicam-se a
todos os agentes químicos presentes no trabalho, sem
prejuízo de outras disposições comunitárias em confor

2 . As prescrições da presente directiva aplicam-se a
todos os agentes químicos introduzidos no ambiente de
trabalho, sem prejuízo de outras disposições comunitá

midade com a Directiva 82/50 1 /CEE, com a última

rias em conformidade com a Directiva 82/50 1 /CEE, com

redacção que lhe foi dada, relativa aos perigos de aciden
tes graves de certas actividades industriais e às disposi
ções relativas a agentes químicos a que se aplicam as
medidas de protecção contra radiações em conformidade
com as directivas adoptadas em conformidade com o
Tratado que estabelece a Comunidade Europeia de Ener
gia Atómica.

a última redacção que lhe foi dada, relativa aos perigos de
acidentes graves de certas actividades industriais e às
deposições relativas a agentes químicos a que se aplicam
as medidas de protecção contra radiações em conformi
dade com as directivas adoptadas em conformidade com
o Tratado que estabelece a Comunidade Europeia de
Energia Atómica.

(Alteraçâo 3 )
Artigo 2'i, alinea c)

c)

«Nível de exposição profissional», a menos que
definido noutros termos, a concentração de um agen
te químico presente no local de trabalho, na atmosfe
ra no interior da zona de respiração de um trabalha

c) «Limite de exposição profissional», a menos que
definido noutros termos na presente directiva, a
concentração de um agente químico presente no local

dor e inclui « valor-limite » e « valor de referência

respiração de um trabalhador e inclui «valor-limite»
e «valor de referência profissional»;

de trabalho , na atmosfera no interior da zona de

profissional»;

(Alteração 4)

Artigo 3'-, ns. 1, frase introdutória
1 . Para salvaguardar a segurança e a saúde dos traba
lhadores, a entidade patronal tomará as medidas necessá
rias, incluindo a atribuição de funções específicas a uma
pessoa competente, por forma a garantir que, relativa
mente a actividades que envolvam agentes químicos :
(*)

JO C 165 de 16.06.1993 , p. 4

1 . Para salvaguardar a segurança e a saúde dos traba
lhadores, a entidade patronal tomará as medidas preven
tivas necessárias estipuladas nos n2s 1 e 2 do artigo 6- da
Directiva 89/391/CEE, por forma a garantir que, relativa
mente a actividades que envolvam agentes químicos :
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TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSÃO

DO PARLAMENTO

(Alteração 5 )
Artigo 3-, n'~ 1 , alínea c)

c) O trabalho que envolva um risco especial seja exclu
sivamente atribuído a pessoal competente e desem
penhado em conformidade com as instruções forne

c) O trabalho seja exclusivamente atnbuído a pessoal
competente e desempenhado em conformidade com
as instruções fornecidas ;

cidas ;

(Alteração 6)
Artigo 3'-, n'~ 1, alínea d)

d) São tomadas medidas eficazes para fazer face a
acidentes e urgências, incluindo quaisquer exercícios
de segurança pertinentes que devem ser executados a
intervalos regulares ;

d) São tomadas medidas eficazes para fazer face a
incidentes, acidentes e urgências, incluindo quais
quer exercícios de segurança pertinentes que devem
ser executados a intervalos regulares ;

(Alteraçâo 7)

Artigo 32, «2 1, alinea f)

f)

São colocadas à disposição instalações de primeiros
socorros adequadas .

f)

São colocadas à disposição instalações de primeiros
socorros adequadas bem como pessoal com formação
adequada.

(Alteração 8)

Artigo 3'~, n" 2, após o primeiro parágrafo (novo parágrafo)

Se a avaliação revelar que o risco é insignificante, não
será necessária qualquer outra acção.
(Alteração 9)
Artigo 3'-, n'~ 2, segundo parágrafo, frase introdutória

O documento de segurança e saúde referirá, nomeada
mente :

O documento de segurança e saúde identificara todo o
risco no trabalho resultante das propriedades intrínsecas
dos agentes, isolados ou em combinação, o nível de
exposição e as condições em que é executado o trabalho
que envolve agentes químicos e referirá nomeadamente :

(Alteração 10)
Artigo 3-, n" 2, segundo parágrafo, segundo travessão

— que serão tomadas medidas adequadas para atingir o
objectivo da directiva e, em especial, quaisquer
medidas preventivas de protecção da saúde e da
segurança dos trabalhadores previstas noutros ins
trumentos de legislação comunitária,

— que medidas foram tomadas para atingir o objectivo
da directiva,

(Alteração 1 1 )
Artigo 32, n- 2, terceiro travessão

— que a concepção, utilização e manutenção do local de
trabalho e de equipamento que envolva agentes
químicos são seguras,

— que os sistemas de trabalho utilizados, a concepção e
a manutenção do local de trabalho e de equipamento
que envolva agentes químicos são seguros,

N2C 128/ 169

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

9 . 5 . 94

Quarta-feira, 20 de Abril de 1994

TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

(Alteração 12)

Artigo 3'-, n" 2, quarto parágrafo
A entidade patronal garantira uma informação dos traba
lhadores sobre o conteúdo do documento de segurança e
saúde sempre que uma importante modificação ocorrida
no local de trabalho conduza a uma alteração do docu
mento .

A entidade patronal garantira uma informação dos traba
lhadores e dos seus representantes sobre o conteúdo do
documento de segurança e saúde e que estes serão
consultados antes de qualquer modificação ocorrida no
local de trabalho que altere a natureza do risco e
requeira, portanto, uma alteração do documento.

(Alteração 13 )
Artigo 3-, n- 3

3 . A entidade patronal garantirá que o risco decorrente
de um agente químico para a segurança e a saúde de

3 . A entidade patronal garantirá que o risco decorrente
de um agente químico para a segurança e a saúde de

trabalhadores no trabalho é eliminado ou reduzido ,

trabalhadores no trabalho é eliminado ou reduzido ,

nomeadamente através da eliminação do risco na fonte ou
procurando atingir o grau máximo de redução do risco
através de medidas de protecção colectiva — designada
mente tecnologias mais limpas e tecnologias que incluam
os últimos avanços nos respectivos domínios —, de
preferência a medidas de protecção individual .

nomeadamente através da eliminação do risco na fonte ou
procurando atingir o grau máximo de redução do risco
através de medidas de protecção colectiva — designada
mente tecnologias mais limpas e outras medidas de
organização e técnicas à medida que vão surgindo —, de
preferência a medidas de protecção individual .

(Alteração 14)
Artigo 4'-, frase introdutória

A entidade patronal tomará medidas e precauções adequadas à natureza do risco:

A entidade patronal tomará medidas e precauções ade
quadas à natureza do risco no local de trabalho :

(Alteração 15 )
Artigo 4'i, após o primeiro travessão (novo travessão)

— para proporcionar formação profissional e processos
de trabalho seguros,

(Alteração 16)
Artigo 4-, após o primeiro travessão (novo travessão)

— para proporcionar equipamento de protecção e ins
talações adequados a utilizar pelos trabalhadores,

(Alteração 17 )
Artigo 4'-, segundo travessão

— para limitar a quantidade de um agente químico
perigoso no local de trabalho e afastar agentes
químicos incompatíveis ;

— para limitar e confinar a quantidade de um agente
químico perigoso no local de trabalho à quantidade
essencial para a natureza do processo e afastar
agentes químicos cuja incompatibilidade apresente
risco para a saúde e a segurança;
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(Alteração 18 )
Artigo 4'-, terceiro travessão

— para evitar, detectar e combater o início e propagação
de fogos e explosões , e

— para evitar, detectar e combater o início e propagação
de fogos e explosões e a ocorrência de fugas, e

(Alteração 19)
Artigo 5'i
A entidade patronal tomará as medidas necessarias ao
fornecimento de sistemas de aviso e outros tipos de
comunicação necessários à sinalização de um risco
aumentado para a segurança e saúde, por forma a permi
tir, caso necessário, o início imediato de operações de
assistência, fuga e salvamento .

A entidade patronal tomará as medidas necessarias ao
fornecimento de sistemas de aviso e outros tipos de
comunicação necessários à sinalização de um risco
aumentado para a segurança e saúde, por forma a permi
tir, caso necessário, que seja de imediato dada uma
resposta adequada e iniciadas acções de reparação, assis
tência, fuga e salvamento.

(Alteração 20)
Artigo 6-, n- 1 , travessões

— informações relativas a agentes químicos nos termos
do disposto no n2 9 do anexo, de forma compreensí
vel e adaptadas às necessidades de cada trabalha

— informações relativas a agentes químicos nos termos
do disposto no n2 9 do anexo, que deverão ser
pertinentes e compreensíveis para os trabalhadores

dor,

em questão,

— informações sobre precauções e medidas adequadas
a tomar por forma a salvaguardar o próprio e outros

— informações sobre precauções e medidas adequadas
a tomar por forma a salvaguardar o próprio/a própria

trabalhadores no local de trabalho,

e outros trabalhadores no local de trabalho,

— quando a avaliação efectuada em conformidade com
o n2 2 do artigo 3- demonstrar a sua necessidade as
informações devem ser fornecidas por escrito e

— quando a avaliação efectuada em conformidade com
o n2 2 do artigo 32 demonstrar a sua necessidade as
informações devem ser fornecidas por escrito e

actualizadas .

actualizadas .

(Alteração 21 )

Artigo &-, n'~ 2
2 . A entidade patronal garantira que os recipientes
utilizados para agentes químicos no trabalho ostentam
sinais de segurança ou estão marcados com a respectiva
identificação, natureza do conteúdo e respectivos peri
gos . Quando a ficha de segurança não tiver sido entregue
no momento do fornecimento a entidade patronal deverá
obter as informações pertinentes junto do fornecedor ou
de outras fontes e não deverá utilizar o agente químico até
tal informação ter sido obtida e colocada à disposição dos

2 . A entidade patronal garantira que os recipientes
utilizados para agentes químicos no trabalho ostentam
sinais de segurança ou estão marcados com a respectiva
identificação, natureza do conteúdo e respectivos perigos
ou que são claramente identificáveis quanto à sua natu
reza e perigos. Quando a ficha de segurança não tiver sido
entregue no momento do fornecimento a entidade patro
nal deverá obter as informações pertinentes junto do

trabalhadores .

agente químico até tal informação ter sido obtida e
colocada à disposição dos trabalhadores .

fornecedor ou de outras fontes e não deverá utilizar o

(Alteração 22)
Artigo 8'-, titulo

Níveis de exposição profissional

Limites de exposição profissional e valores-limite biolo
gicos
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(Alteraçào 23 )
Artigo 8'i

1 . Os níveis de exposição profissional serão elabora
dos tomando em consideração as informações disponí

1 . Os limites de exposição profissional tomarão em
consideração as informações disponíveis , incluindo

veis , incluindo dados de natureza científica e técnica, de

dados de natureza científica e técnica e serão estabeleci

acordo com o procedimento referido no artigo 1 3-,

dos após consulta do Comité Consultivo.
Os valores de referência profissional serão estipulados
nos termos do procedimento referido no artigo 13- e
resultarão da apreciação elaborada por peritos com base
em dados científicos.

Os valores-limite serão obtidos a partir de valores de
referência profissional e tomarão em consideração facto
res de ordem técnica e de viabilidade, sem perder de vista
o objectivo de salvaguardar a saúde e a segurança dos
trabalhadores no trabalho. Esses valores serão estabele

cidos de acordo com o procedimento previsto no artigo
1182-A do Tratado.

2.
Para qualquer agente químico relativamente ao
qual tenha sido incluído um valor-limite no anexo (n- 10)

Suprimido

os Estados-membros devem estabelecer um nível de

exposição profissional correspondente e que não deve
ser excedido .

3 . Para efeitos da presente directiva os níveis de
exposição profissional estabelecidos enquanto valores
-limite indicativos pela Directiva 91 /3 22/CEE devem ser
considerados na qualidade de valores de referência pro

3 . Para efeitos da presente directiva os limites de
exposição profissional estabelecidos enquanto valores
-limite indicativos pela Directiva 91 /322/CEE devem ser
considerados na qualidade de valores de referência pro

fissional .

fissional .

4. Aquando da fixação de níveis de exposição profis
sional nos respectivos territórios os Estados-membros
devem tomar em consideração os valores de referência
profissional .

4. Aquando da fixação de limites de exposição profis
sional nos respectivos territórios os Estados-membros
devem tomar em consideração os valores de referência
profissional . Deverão informar as organizações de traba
lhadores e de entidades patronais sobre os valores de
referência profissional. Os Estados-membros estabelece
rão, de acordo com as referidas organizações, o período
de tempo necessário para ajustar os limites da exposição
profissional em relação aos valores de referência profis
sional.

4 bis. A Comissão procedera a uma revisão de cada
valor de referência profissional num período de cinco
anos a partir da data da sua aprovação a fim de propor a
sua adopção enquanto valor-limite ou manter a sua
situação.

4 ter.

Para cada agente químico para o qual tenha sido

estabelecido um valor-limite, os Estados-membros esta

belecerão um limite de exposição profissional correspon
dente que se baseie, sem no entanto exceder, a prescrição
mínima da Comunidade .

5 . Sempre que, com base em dados novos, um Estado
-membro introduzir ou revir um nível de exposição
profissional para um agente químico deve disso informar
a Comissão e os outros Estados-membros conjuntamente
com os dados de natureza científica e técnica pertinentes .

Sempre que, com base em dados novos, um Estado
-membro, no seu território, introduzir ou revir um limite
de exposição profissional para um agente químico deve
5.

disso informar a Comissão e os outros Estados-membros

conjuntamente com os dados de natureza científica e
técnica pertinentes .
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5 bis.

Os valores-limite biologicos tomarão em conside

ração as informações disponíveis, incluindo dados de
natureza científica e técnica e serão estabelecidos após
consulta do Comité consultivo de acordo com o procedi
mento previsto no artigo 1 182-A do Tratado.

(Alteraçâo 24)
Artigo J 1 '-, n" 2

2. Uma actividade que envolva agentes químicos exis
tentes na data de entrada em vigor da presente directiva,
conforme mencionado no artigo J4'i, deve satisfazer, tão
cedo quanto possível e o mais tardar cinco anos após
aquela data, as prescrições mínimas de segurança e saúde

2 . Uma actividade existente que envolva agentes quí
micos na data de entrada em vigor da presente directiva,
conforme mencionado no artigo 152, deve satisfazer, tão
cedo quanto possível e o mais tardar cinco anos após
aquela data, as prescrições mínimas de segurança e saúde

estabelecidas no anexo .

estabelecidas no anexo .

(Alteração 25 )
Artigo 12-, titulo

Rectificações ao anexo

Rectificações ao anexo e aplicação pratica

(Alteração 26)
Artigo 12'-, n- 2

2 . Serão adoptadas regras pormenorizadas relativa
mente à orientação técnica a seguir para a aplicação das
disposições enunciadas na presente directiva, de acordo
com o procedimento referido no artigo 1 32.

2. Apos consulta dos parceiros sociais, serão adoptadas
regras pormenorizadas relativamente à orientação técni
ca a seguir para os aspectos práticos da aplicação das
disposições enunciadas na presente directiva, de acordo
com o procedimento referido no artigo 1 32.

(Alteração 27)
Artigo 12-, n'- 2, após o parágrafo único (novo parágrafo)
As disposições do ponto 11 bis do anexo serão alvo de
revisão, face aos avanços no domínio técnico, num prazo
de cinco anos após a adopção da presente directiva.

(Alteração 28)
Anexo, ponto 3.1 ., primeiro e segundo parágrafos
3.1 .
Devem ser tomadas medidas para avaliar a
presença de substâncias nocivas e/ou potencialmente
explosivas na atmosfera e para medição da concentração
de tais substâncias .

Quando o documento de segurança e saúde o impuser
devem ser colocados à disposição dispositivos de contro
lo que tornem possível a medição, automática e conti
nuamente, de concentrações de gases em locais especifi
cados, alarmes automáticos e dispositivos de corte auto
mático de energia proveniente das instalações eléctricas
e motores de combustão interna .

3.1 .
Devem ser tomadas medidas para avaliar a
presença de substâncias nocivas e/ou potencialmente
explosivas na atmosfera e para medição e registo da
concentração de tais substâncias .

Quando o documento de segurança e saúde o impuser
devem ser colocados à disposição dispositivos de contro
lo e de segurança adequados que, em caso de necessidade,
sejam capazes de fazer parar a produção.
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(Alteração 29)
Anexo, ponto 3.4.

3.4. Nos casos em que se verificar uma exposição
simultânea a mais de um agente químico relativamente
aos quais tenham sido fixados valores-limite, os efeitos
da exposição devem ser considerados cumulativos, a
menos que uma avaliação mais exacta do seu efeito
conjunto seja conhecida.

3.4 . Nos casos em que se verificar uma exposição
simultânea a mais de um agente químico relativamente
aos quais tenham sido fixados limites de exposição
profissional, os efeitos da exposição devem ser conside
rados cumulativos, a menos que uma avaliação mais
exacta do seu efeito conjunto seja conhecida.

(Alteração 30)
Anexo, ponto 4.4.3.

4.4.3 . Sempre que estejam presentes gases tóxicos na
atmosfera, ou sejam susceptíveis de o estar, deve ser
previsto e colocado à disposição das autoridades compe
tentes um plano de protecção que pormenorize o equipa
mento de protecção disponível e as medidas de preven
ção tomadas .

4.4.3 .
Sempre que estejam presentes agentes químicos
tóxicos na atmosfera, ou sejam susceptíveis de o estar, e a
avaliação do risco o considerar necessário, deve ser
previsto e colocado à disposição das autoridades compe
tentes um plano de protecção que pormenorize o equipa
mento de protecção disponível e as medidas de preven
ção tomadas .

(Alteração 3 1 )
Anexo, ponto 5.1 ., após o primeiro travessão (novo travessão)
— o motivo para o pedido de derrogaçâo,

(Alteração 32)
Anexo, ponto 6, após o segundo parágrafo (novo parágrafo)

O pessoal que utilizar o equipamento de segurança
deverá receber a formação e o treino adequados.

(Alteração 33 )
Anexo, ponto 7, após o primeiro parágrafo (novo parágrafo)
Nos casos em que a avaliação levada a cabo nos termos do
n2 2 do artigo 32 revelar um sério risco para a saúde do

trabalhador, será obrigatório proceder a uma vigilância
da saúde. Os trabalhadores serão informados sobre esta

prescrição antes de lhes ser confiada a tarefa que envolva
tal risco.

(Alteraçâo 34)
Anexo, ponto 8.2.
Substitua-se « registos médicos» por « registos de saúde e
de exposição».

(Alteração 35 )
Anexo, ponto 9.1 ., após o parágrafo único (novo parágrafo)
Quando um agente químico for suficientemente identifi

cável no local de trabalho pela sua designação genérica ou
de marca registada, o uso desta última designação será
autorizado.
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(Alteração 36)
Anexo, ponto 9.3., após o parágrafo único (novo parágrafo)
Recipientes mais pequenos que contenham agentes quí
micos transferidos de um armazenamento a granel deve
rão também exibir os rótulos necessários.

(Alteração 37)

Anexo, ponto 10.2., após o primeiro parágrafo (novo parágrafo)
Para mulheres em idade de ter filhos, os Estados
-membros poderão fixar um valor-limite biológico infe
rior.

(Alteraçâo 38)
Anexo, ponto 11 bis (novo)

11 bis.

Exigências relativas aos métodos de medição

I) a) O método de medição deve permitir obter resulta
dos representativos da exposição do trabalhador.
b) Para a avaliação da exposição do trabalhador no
local de trabalho, é conveniente utilizar tanto quanto
possível instrumentos de recolha fixados ao corpo do
trabalhador.

No caso de grupos de trabalhadores que executam
tarefas idênticas ou similares no mesmo local, estan
do assim sujeitos a uma exposição semelhante, a
amostragem pode ser efectuada por grupo, de tal
forma que seja representativa.

Se os resultados das medições permitirem avaliar a
exposição do trabalhador no local de trabalho,
podem utilizar-se sistemas de medição estacionários;
As amostragens devem ser recolhidas tanto quanto
possível à altura dos órgãos respiratórios e na pro
ximidade imediata do trabalhador.

Em caso de dúvida, as medições devem ser efectuadas
no local em que o risco é mais elevado;
c)

O método de medição utilizado deve ser adaptado ao
agente considerado, ao valor-limite previsto e à
atmosfera existente no local de trabalho.

O resultado da medição deve indicar a concentração
do agente de maneira exacta e proporcionalmente ao
valor-limite.

d) Se o método de medição utilizado não disser especifi
camente respeito ao agente medido, o valor deve ser
integralmente atribuído ao agente em causa.

e)

O limite de detecção, a sensibilidade e a precisão do
método de medição devem ser adaptados ao valor
-limite.
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f)

Deve assegurar-se a exactidão do método de medição.

g) O método de medição utilizado deve ser testado em
condições práticas de aplicação.

h) Se o Comité Europeu de Normalização (CEN) publi
car exigências gerais a que devam obedecer os
métodos e aparelhos utilizados para as medições no
local de trabalho, bem como rçgras de verificações
correspondentes, essas exigências devem ser tomadas
em consideração aquando da escolha dos métodos de
medição adequados.
II. Disposições especiais relativas às técnicas de medi
ção dos conjuntos de partículas representativos existentes
no ar no local de trabalho :

a) Qualquer medição da concentração das matérias em
suspensão deve ter em conta o seu modo de acção ;
convém, por conseguinte, que, na recolha de amos
tras, se tenha em atenção, tanto a fracção inspirável
como a fracção respirável.
Tal pressupõe que se obtenha uma separação das

partículas em função do seu diâmetro aerodinâmico
que corresponda ao depósito existente aquando da
respiração.
Na medida em que não se dispõe ainda de equipa
mentos adequados para a recolha de amostras no
local de trabalho, convém definir regras práticas que
permitam uma medição uniforme.

b) Considera-se inspirável a fracção de matérias em
suspensão que o trabalhador pode absorver por
inspiração através da boca e/ou do nariz.
Na prática da técnica de medição, utilizam-se para a
recolha de amostras, por exemplo, aparelhos de
recolha com uma velocidade de aspiração de 1,25 m/s
+ 10% ou conformes à ISO/TR 7708 1983 (E).

No primeiro dos dois casos citados como exemplo:
— quanto aos aparelhos de recolha pessoais, o
orifício de aspiração deve ser dirigido paralela
mente ao rosto do trabalhador durante todo o

período de recolha,
— quanto aos aparelhos de recolha de amostras
estacionários, a implantação e a forma do orifício
devem permitir uma recolha representativa da
exposição dos trabalhadores a diferentes dire
cções de chegada de ar,

— a implantação do orifício de aspiração do apare
lho não tem a mínima importância se a velocida
de das correntes de ar circundantes for muito

fraca,
— se as correntes de ar circundantes tiverem uma

velocidade igual ou superior a 1 m/s, é recomen
dável proceder a uma escolha de amostras omni
direccional num plano horizontal.
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c)

A fracção respirável de matérias em suspensão com
preende um conjunto que passa através de um
sistema de separação cujo efeito corresponde à
função teórica de separação de um separador que

separa 50% das partículas com um diâmetro aeroidi

nâmico de 5 jim (Convenção de Joanesburgo de
1979).

d) Devem ser aplicadas as disposições eventualmente
adoptadas pelo Comité Europeu de Normalização
(CEN) no que se refere à recolha de matérias em
suspensão no local de trabalho.
Podem ser utilizados outros métodos, desde que
conduzam, no que se refere à observância dos valo
res-limite, ao mesmo resultado ou a um resultado

mais rigoroso.

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre uma proposta de
directiva do Conselho relativa à protecção da saúde e da segurança dos trabalhadores contra os
riscos ligados a agentes químicos no trabalho (COM(93)0155 — C3-0224/93 — SYN 459).

(Processo de cooperação: primeira leitura)
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(93)0155 — SYN 459) ('),
— Consultado pelo Conselho, nos termos do artigo 1 1 82-A do Tratado CE (C3-0224/93 ),
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Sociais, do Emprego e do Ambiente
de Trabalho (A3-0185/94),

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 . Convida o Conselho a incluir, na posição comum que vier a adoptar nos termos do artigo
1892-C , alínea a) do Tratado CE, as alterações por si aprovadas;
4.

Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da

Comissão ;

5.
(')

Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer ao Conselho e à Comissão.
JO C 165 de 16.06.1993, p. 4
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13. TVAD digital
B3-0443/94

Resolução sobre a estratégia comunitária de introdução da TVAD digital
O Parlamento Europeu,

A. Considerando que a Directiva 92/38/CEE, de 11 de Maio de 1992 , tinha por objectivo
promover a transição de uma TV de qualidade padrão (625 linhas) para a TVAD ( 1250
linhas);

B. Considerando que introduziu modificações na Directiva 92/38/CEE que abrem manifesta
mente as portas à TVAD digital na Europa;
C. Considerando que a Comissão, no projecto de directiva destinada a substituir a Directiva
92/38/CEE (CC)M(93)0556) (') abandona a estratégia de promoção da TVAD substituindo-a
por uma estratégia de promoção da televisão de formato de ecrã largo, a qual redundará
numa nova proliferação de normas de transmissão (analógica e digital , normal e alta
definição, Pal , Pal-plus , Secam, D2MAC , HDMAC);
D. Considerando que o projecto de resolução do Conselho relativa a um Quadro para a Política
Comunitária de Radiodifusão Vídeo Digital (CC)M(93)0557 ) não apresenta um quadro para
a introdução de emissões digitais de alta definição mas tão somente para emissões digitais no
sistema normal ;

E. Considerando que o C(DM(93)0556 e o CC)M(93)0557 não atribuem ainda à UE qualquer
base para a introdução de uma TVAD digital ,

1 . Entende que a abordagem tipo «laissez faire, laissez passer» da Comissão ao desenvolvi
mento da TVAD se resume a uma reacção desmesurada e míope ao malogro da estratégia
HDMAC ;

2 . Receia que a estratégia do CC)M(93)0556 centrada exclusivamente no formato de ecrã
largo venha a conduzir a uma proliferação de normas e venha a impedir a TV de formato de ecrã
largo de alcançar o êxito comercial uma vez que o consumidor não aceitará um novo formato de
TV que não se traduza num acréscimo de qualidade ;

3 . Receia ainda que a estratégia de uma TV digital no sistema normal defendida pelo
CC)M(93)0557 conduza efectivamente à TV digital mas não a uma qualidade de imagem
superior (alta-definição), enquanto os interesses financeiros favoráveis à introdução da televisão
digital em sistema normal (mais canais na mesma largura de banda) colidirem com a introdução
da TV digital AD (menor número de canais na mesma largura de banda);
4. Conclui que o COM(93)0556 e COM(93)0557 não só revelam o malogro da estratégia
HDMAC da Comunidade como também confirmam a total inexistência de uma estratégia de
introdução da TVAD digital ;
5 . Considera tal situação completamente inaceitável face ao interesse do desenvolvimento da
TVAD digital para a indústria e os consumidores europeus , e solicita à Comissão que, até 31 de
Dezembro de 1994, apresente ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma estratégia de
introdução da TVAD digital ;
6.
(')

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
JO C 341 de 18.12.1993, p. 18
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14. Marcação para efeitos fiscais dos gasóleos *
A3-0202/94

Proposta de directiva do Conselho relativa a marcação para efeitos fiscais dos gasoleos
(C(jM(93)0352 — C3-0026/94)

Esta proposta foi aprovada com a seguinte alteração:
TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO (*)

DO PARLAMENTO

(Alteração 1 )
Artigo 3

A Comissão e assistida pelo comité previsto no artigo 24
da Directiva 92/12/CEE, composto por representantes
dos Estados-membros e presidido pelo representante da

A Comissão é assistida por um comité de cariz consultivo
composto por representantes dos Estados-membros e
presidido pelo representante da Comissão.

Comissão .

O representante da Comissão submete à apreciação do
comité um projecto das medidas a tomar. O comité emite
o seu parecer sobre esse projecto num prazo que o
presidente pode fixar em função da urgência da questão
em causa. O parecer é emitido por maioria, nos termos
previstos no n- 2 do artigo 148- do Tratado 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 mes
mo artigo. O presidente não participa na votação.

O representante da Comissão submete à apreciação do
comité um projecto das medidas a tomar. O comité emite
o seu parecer sobre esse projecto num prazo que o
presidente pode fixar em função da urgência da questão
em causa, e, sendo necessário, através de votação.
O parecer é inscrito na acta e cada Estado-membro tem o
direito de solicitar que a sua posição conste desta acta.
A Comissão toma em devida consideração o parecer
emitido pelo comité. Informa o comité sobre o modo como
tomou em consideração este parecer.

A Comissão adopta as medidas projectadas desde que
sejam conformes com o parecer do comité.
Se as medidas projectadas não forem conformes com o
parecer do comité, ou na ausência de parecer, a Comis
são submeterá sem demora ao Conselho uma proposta
relativa às medidas a tomar. O Conselho 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 Conse
lho, este ainda não tiver deliberado, a Comissão adopta
rá as medidas propostas.
(*)

JO C 15 de 18.01.1994, p . 18

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta da
Comissão de directiva do Conselho relativa à marcação para efeitos fiscais dos gasóleos
(COM(93)0352 — C3-0026/94)

( Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(93)0352) ('),
— Consultado pelo Conselho, nos termos do artigo 992 do Tratado CE,
C)

JO C 15 de 18.01.1994, p. 18
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— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e da

Política Industrial e o parecer da Comissão dos Transportes e do Turismo (A3-0202/94),
1.

Aprova a proposta da Comissão, com a alteração que nela introduziu ;

2.

Insta a Comissão a modificar a sua proposta nesse sentido, nos termos do n° 2 do artigo

1 8 92- 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 .

15. Recursos genéticos e agricultura

*

A3-0104/94

Proposta de regulamento (CEE) do Conselho relativo a conservação, caracterização e utilização
dos recursos genéticos na agricultura (COM(93)0337 — C3-03 17/93)

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇÔES

DA COMISSÂO (*)

DO PARLAMENTO

(Alteração de compromisso 47)
Título

Regulamento (CEE) nH... do Conselho relativo a conser
vação, caracterização e utilização dos recursos genéticos
na agricultura

Regulamento (CEE) n°... do Conselho relativo a colheita,
conservação, caracterização e utilização dos recursos
genéticos na agricultura
(Acrescentar a palavra « colheita»,nomeadamente nos
considerandos 1 , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 13, 15, 16, nos

artigos 1-, 31, 4'-, 5'i, 6'-, 7'i, 13-, 16-, no Anexo I, partes I,
II, III-l , 111-2, e no Anexo II).

(Alteração de compromisso 48)
Primeiro considerando

Considerando que convém preservar os recursos genéticos na agricultura da Comunidade Europeia, que constituem um património de biodiversidade insubstituível,
(*)

JO C 266 de 01.10.1993 , p. 2

Considerando que convém preservar a diversidade gené
tica e biológica na agricultura da Comunidade Europeia,
que constitui um património de recursos genéticos e
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TEXTO

ALTERAÇÔES

DA COMISSÂO

DO PARLAMENTO

tomar todas as medidas necessanas para a sua preserva
ção, caracterização e utilização a fim de contribuir para
os objectivos da política agrícola comum e para a
protecção da biodiversidade, bem como encontrar todas
as soluções de futuro que venham a revelar-se necessá

biológicos insubstituível , tomar todas as medidas neces
sárias para a sua colheita, preservação, caracterização e
utilização a fim de contribuir para os objectivos da
política agrícola comum e para a Protecção da Biodiver
sidade, de acordo com a Convenção sobre a protecção da
biodiversidade ratificada pela Comunidade em 1993,
bem como encontrar todas as soluções de futuro que

rias ;

venham a revelar-se necessárias ;

(Alteração 3 )

Segundo considerando
Considerando que o domínio agrícola deve ser entendido
no sentido lato do termo e que, por conseguinte, os
recursos genéticos na agricultura incluem, igualmente, os
recursos genéticos silvícolas e florestais ;

Considerando que o domínio agrícola deve ser entendido
no sentido lato do termo e que, por conseguinte, os
recursos genéticos na agricultura inclui, igualmente, a
diversidade genética a nível silvícola, hortícola e animal ;

(Alteraçâo 37)

Após o segundo considerando (novo considerando)
Considerando que a diversidade genética não constitui
apenas a base biológica destinada a garantir a segurança
e a qualidade do futuro abastecimento alimentar, mas
também um património cultural único, que representa o
contributo colectivo prestado por inúmeras gerações de
agricultores e de criadores de gado do mundo inteiro;

(Alteração de compromisso 49)
Quarto considerando

Considerando que uma coordenação eficaz da conserva
ção, caracterização e utilização dos recursos genéticos na
agricultura deve ter por objectivo organizar, no interesse
geral , os esforços empreendidos nos Estados-membros,
utilizar de modo eficaz os resultados desses esforços,

Considerando que uma coordenação e promoção eficazes
da colheita, da conservação, caracterização e utilização
dos recursos genéticos deve ter por objectivo organizar,
no interesse geral, os esforços empreendidos nos Esta

orientá-los em conformidade com as necessidades da

desses esforços , orientá-los em conformidade com as
necessidades da política agrícola comum, e contemplar,
simultaneamente, o preceituado na Convenção concluída
no Rio de Janeiro sobre a protecção da biodiversidade na
agricultura; que deverão ser disponibilizados os meios
necessários a uma coordenação e promoção eficazes da
conservação, caracterização, colheita e utilização dos
recursos genéticos na agricultura, para a execução de
acções adequadas às necessidades da Comunidade Euro
peia; atendendo, se for caso disso, às acções empreendi
das no mesmo domínio por organizações internacionais
competentes e pelos países terceiros da Europa;

política agrícola comum e pôr em comum os meios
necessários para a execução de acções adequadas às
necessidades da Comunidade Europeia, atendendo, se for
caso disso, às acções empreendidas no mesmo domínio
por organizações internacionais reconhecidas ;

dos-membros , utilizar de modo eficaz os resultados
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TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

(Alteraçâo 5)
Quinto considerando

Considerando que, para atingir este objectivo, é conve
niente prever um intercâmbio permanente de informa
ções e, em especial, uma consulta recíproca sobre os
programas de conservação, caracterização e utilização
dos recursos genéticos na agricultura, existentes e previs
tos nos Estados-membros ;

Considerando que, para atingir este objectivo, e conve
niente prever um intercâmbio permanente de informa
ções e, em especial , uma consulta recíproca, a nível
governamental e não-governamental, sobre os programas
de colheita, conservação, caracterização e utilização dos
recursos genéticos na agricultura, existentes e previstos
nos Estados-membros ;

(Alteração 6)
Após o quinto considerando (novo considerando)
Considerando que o apoio concedido pela Comunidade

Europeia a acções públicas e de carácter privado que
visem a colheita, conservação, caracterização e utilização
da diversidade genética na agricultura deve incitar,
sobretudo, a uma cooperação mais intensa neste domínio;

(Alteraçâo 40)
Apos o sétimo considerando (novo considerando)

Considerando que a perda de diversidade genética na
agricultura, devido a pressões de selecção que favorecem
as espécies de rendimento elevado, em detrimento de

espécies adaptadas às condições locais e não demasiado
trabalhosas, aumentou consideravelmente o consumo de

energia em todo o sector da produção agrícola, o que deve
ser considerado contrário aos objectivos de sustentabili
dade na actividade agrícola;

(Alteraçâo 7)
Décimo segundo considerando

Considerando que os esforços empreendidos a nível
comunitário devem ser orientados, nomeadamente, para
o melhoramento da qualidade dos produtos agrícolas e as
novas utilização de produtos agrícolas, tradicionais ou
novos, a fim de lhes proporcionar um maior valor
acrescentado :

Considerando que os esforços empreendidos a nível
comunitário devem visar, nomeadamente , o melhora

mento da qualidade dos produtos agrícolas e a diversifi
cação da base genética das culturas, bem como ser
orientados para a melhoria das possibilidades de utiliza
ção dos produtos e a promoção da diversidade da respec
tiva oferta aos consumidores ;

(Alteração 8)
Décimo terceiro considerando

Considerando que um programa comunitário de acções
em matéria de conservação, caracterização e utilização
dos recursos genéticos na agricultura deve contribuir para
a preservação do património de biodiversidade da Comu
nidade, para a competitividade da agricultura e para uma
melhor gestão dos recursos agrícolas;

Considerando que um programa comunitário de acções
em matéria de colheita, conservação, caracterização e
utilização dos recursos genéticos na agricultura deve
contribuir para a preservação do património de biodiver
sidade da Comunidade e para a competitividade da
agricultura, no quadro de uma gestão compatível com o
ambiente, bem como para o livre acesso à utilização do
património genético ;
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TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

(Alteração 41 )
Após o décimo terceiro considerando (novo considerando)

Considerando que a verba atribuída a este programa não
se destina à investigação relativa ao material biológico
conservado para efeitos de identificação de genes porta
dores de propriedades úteis (como no caso das activida
des inseridas no âmbito dos capítulos relativos à Agricul
tura e Pescas ou à Biotecnologia do Quarto Programa
-Quadro de Investigação, de Desenvolvimento Tecnológi
co e de Demonstração) nem tão-pouco se destina a
trabalhos de investigação empreendidos no âmbito de
outros programas específicos;

(Alteração 9)
Décimo sexto considerando

Considerando que, no âmbito da política geral elaborada
pela Comunidade no domínio da conservação, caracteri
zação e utilização dos recursos genéticos na agricultura,
com a ajuda das instâncias consultivas competentes, a
criação de um comité composto por representantes dos
Estados-membros e presidido por um representante da
Comissão constitui o meio mais adequado para desenvol
ver a cooperação, podendo esse comité apoiar e aconse
lhar de modo útil a Comissão na execução das tarefas que
lhe são confiadas em matéria de coordenação, caracteri
zação e utilização dos recursos genéticos na agricultura;

Considerando que, no âmbito da política geral elaborada
pela Comunidade no domínio da colheita, conservação,
caracterização e utilização dos recursos genéticos na
agricultura, com a ajuda das instâncias consultivas com
petentes, a criação de um comité composto por represen
tantes dos Estados-membros e presidido por um repre
sentante da Comissão constitui o meio mais adequado
para desenvolver a cooperação, devendo esse comité
contar com a participação regular de especialistas asso
ciados a actividades estatais e não estatais de colheita,

conservação, caracterização e utilização dos recursos
genéticos na agricultura que se inscrevam no domínio em
consideração (bancos de genes, ONG e produtores), que o
aconselharão quanto à realização do programa de acção.

(Alteração 10)
Décimo sétimo considerando

Considerando que , para permitir a exploração dos resul
tados obtidos, é conveniente promover a sua difusão e
divulgação,

Considerando que, para permitir a exploração dos resul
tados obtidos, é conveniente promover a sua difusão e
divulgação, e que, por forma a propiciar um aproveita
mento tão amplo e racional quanto possível do programa
de acção, este deverá ser complementado por publicações
respeitantes aos resultados e às actividades de aconselha
mento,

(Alteração 1 1 )
Artigo 72, n'- 1

1 . A fim de contribuir para a realização dos objectivos
da política agrícola comum, serão asseguradas, nas con
dições previstas no presente regulamento, a promoção e a
coordenação, a nível comunitário, dos esforços empreen
didos nos Estados-membros em matéria de conservação,
caracterização e utilização dos recursos genéticos na
agricultura.

1 . A fim de contribuir para a realização dos objectivos
da política agrícola comum e dos acordos sobre a colheita
e a conservação da biodiversidade, concluídos no quadro
da Convenção do Rio de Janeiro, serão asseguradas, nas
condições previstas no presente regulamento, a promo
ção e a coordenação, a nível comunitário, dos esforços
empreendidos nos Estados-membros em matéria de
colheita, conservação, caracterização e utilização dos
recursos genéticos na agricultura.
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ALTERAÇÕES

TEXTO

DA COMISSÃO

DO PARLAMENTO

(Alteração 12)
Artigo l'~, n- 3

3 . A coordenação e a promoção refendas no n2 1
efectuar-se-ão em conformidade com a política geral
adoptada pela Comunidade no domínio dos recursos
genéticos na agricultura .

3 . A coordenação e a promoção referidas no n2 1
efectuar-se-ão em conformidade com a política geral
adoptada pela Comunidade para a protecção do ambiente
e para a manutenção da diversidade das espécies natu
rais, bem como com a Convenção sobre a Protecção da
Biodiversidade na Agricultura assinada pela Comunida
de no Rio de Janeiro, em 1992.

(Alteração 42)
Artigo 1-, n" 3 bis (novo)

3 bis. A preservação, caracterização e utilização dos
recursos genéticos, nos termos do n2 1 , não são extensivas
à investigação relativa ao material biológico conservado,
empreendida no âmbito de outros programas específicos
de investigação, nomeadamente no que diz respeito à
caracterização e à avaliação secundárias, tendente a
identificar genes potencialmente úteis;

(Alteração de compromisso 50)
Artigo 4'i, n'~ 1

1.
A Comissão estudara permanentemente as orienta
ções e as tendências da conservação, caracterização e
utilização dos recursos genéticos na agricultura dos
Estados-membros . Para o efeito, a Comissão estabelecerá
uma consulta com os Estados-membros no âmbito do

Comité referido no artigo 132.

1 . A Comissão estudara permanentemente as orienta
ções, a situação e as tendências da conservação, caracte
rização, colheita e utilização dos recursos genéticos na
agricultura dos Estados-membros, tendo em conta os
resultados de outros estudos pertinentes no domínio dos
recursos genéticos, incluindo os que se encontram dispo
níveis sobre a exploração e a erosão genética . Para o
efeito, a Comissão estabelecerá uma consulta com os
Estados-membros no âmbito do Comité referido no

artigo 132.

(Alteração 14)
Artigo 4-, n" 2

2.

A Comissão organizara trocas de informações,

nomeadamente através de seminários , intercâmbios de

peritos, missões de estudo e avaliações científicas e
técnicas .

2 . A Comissão organizara trocas de informações e
velará pelo alargamento e aperfeiçoamento das medidas
de colheita, conservação, caracterização e utilização da
diversidade genética na agricultura, nomeadamente atra
vés de seminários , cursos de aperfeiçoamento, intercâm
bios de peritos, missões de estudo e avaliações científicas
e técnicas .

(Alteração 15 )

Artigo 52, «2 7, alínea a)
a)

Da coordenação, a nível comunitário, de determina

das acções nacionais em matéria de conservação,
caracterização e utilização dos recursos genéticos

a)

Da coordenação e promoção, a nível comunitário, de
acções nacionais em matéria de colheita, conserva
ção, caracterização e utilização dos recursos genéti
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TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

cos na agncultura, com vista a permitir uma organi
zação racional dos meios mobilizados na Comunida
de Europeia, uma utilização eficaz dos resultados e
uma orientação conforme aos objectivos da política
agrícola comum e às acções que visam a conservação
dos recursos genéticos na agricultura, consignadas
na Convenção do Rio de Janeiro;

na agncultura, destinada a permitir uma organização
racional dos meios mobilizados na Comunidade

Europeia, uma utilização eficaz dos resultados e uma
orientação conforme aos objectivos da política agrí
cola comum ;

(Alteração 16)
Artigo IO1-, n'~ 2

2 . Os contratos celebrados pela Comissão para a reali
zação das diferentes acções regularão as modalidades de
difusão, protecção e valorização dos resultados das
acções empreendidas no âmbito do presente programa.

2. Os contratos celebrados pela Comissão para a reali
zação das diferentes acções regularão as modalidades de
difusão e valorização dos resultados das acções empreen
didas no âmbito do presente programa.

(Alteração 17 )
Artigo 11-, n~ 2

2 . No termo do programa, a Comissão procedera, por
intermédio de um grupo de peritos independentes, a uma
avaliação dos resultados . O relatório deste grupo, acom
panhado das observações da Comissão, será apresentado
ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comité Econó
mico e Social .

2 . Antes do inicio do ultimo ano de execução do
programa de acção, a Comissão procederá, por intermé
dio de um grupo de peritos independentes, a uma avalia
ção dos resultados . O relatório deste grupo, acompanha
do das observações da Comissão, será apresentado ao
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económi
co e Social e ao Comité das Regiões, o mais tardar seis
meses antes do termo do programa.

(Alteração 18 )
Artigo 12-, n- 1
{ Texto inexistente na proposta da Comissão)

1 . A dotação do programa e fixada em 30 milhões de
ecus, para um periodo de cinco anos.

(Alteração 19)
Artigo 13", n'~ 2 bis (novo)
2 bis. Participarao regularmente nos trabalhos do
comité especialistas associados a programas estatais e não
estatais dos Estados-membros que se inscrevam no domí
nio em consideração (bancos de genes, ONG's e produto
res). Se necessário, poderão igualmente ser instados a
participar representantes de organizações internacionais
competentes. Deste modo, poderão ser prosseguidos os
trabalhos do actual grupo ad hoc para a conservação da
diversidade genética na agricultura.

(Alteração 20)
Artigo 16'-, primeiro parágrafo
A Comissão apresentará, periodicamente, ao Parlamento
Europeu e ao Conselho um relatório sobre as acções de
conservação, caracterização e utilização dos recursos
genéticos na agricultura referidas no artigo 52.

A Comissão apresentara anualmente ao Parlamento

Europeu e ao Conselho um relatório sobre as acções de
colheita, conservação, caracterização e utilização dos
recursos genéticos na agricultura referidas no artigo 52.
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TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

(Alteração 21 )
Artigo 16-, segundo parágrafo, antes do primeiro travessão (novos travessões)
— dados quantitativos sobre a situação em matéria de
erosão genética no que respeita às plantas cultivadas
e aos animais de criação,
— informações sobre o aumento ou retrocesso da erosão
genética na agricultura da Comunidade,
— uma avaliação dos efeitos do direito relativo à protec
ção das espécies e do direito de patentes, bem como
do catálogo comum das espécies, no tocante às
possibilidades de conservação, caracterização e utili
zação da diversidade genética na agricultura da CE,

(Alteração 22)
Artigo 16-, segundo paragrafo, primeiro travessão
informações relativas ao estado de conservação,
caracterização e utilização dos recursos genéticos na
agricultura nos Estados-membros,

— uma visão global da evolução das acções empreendi
das nos Estados-membros nos domínios da colheita,
conservação, caracterização e utilização dos recursos
genéticos na agricultura nos Estados-membros ,

(Alteração 23 )
Artigo 16- bis (novo)
Artigo 162 bis

Com base no relatorio anual apresentado pela Comissão
ao Parlamento Europeu e ao Conselho, em conformidade
com o artigo 162, a Comissão organizará uma vez por ano
um simpósio com especialistas associados a programas e
actividades estatais e não estatais que se inscrevam no
domínio em consideração (bancos de genes, ONG's e
produtores) e com especialistas de organizações interna
cionais competentes, sobre os progressos alcançados no
âmbito das acções previstas no artigo 52. As conclusões do

simpósio serão transmitidas ao comité, bem como ao
Conselho e às comissões competentes do Parlamento
Europeu.

(Alteração 24)
Anexo I, secção 1, segundo parágrafo

Para a realização dos objectivos fixados , importa coorde
nar as acções já em curso nos Estados-membros , comple
tá-las e desenvolvê-las . O princípio da subsidiariedade
será aplicado em todas as acções,

Para a realização dos objectivos fixados , importa coorde
nar as acções já em curso nos Estados-membros, comple
tá-Ias e desenvolvê-las, incluindo as que se efectuem no
âmbito de outros programas comunitários, bem como os
estudos que contribuam para a maior eficiência da
conservação da diversidade genética na agricultura, tais
como a fisiologia das sementes e da germinação. O
princípio da subsidiariedade será aplicado em todas as
acções .

N2C 128/ 186

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

9 . 5 . 94

Quarta-feira, 20 de Abril de 1994

TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

(Alteração 25 )
Anexo I, secção II, n- 2, primeiro travessão
— Inventano permanente

— Inventano permanente

O inventário permanente consiste principalmente no
estabelecimento, actualização periódica e publicação
regular do estado e natureza dos recursos genéticos
agrícolas existentes em colecções na Comunidade Euro
peia, bem como na enumeração das actividades correntes
de conservação, caracterização e utilização dos referidos
recursos genéticos . As despesas decorrentes do estabele
cimento desse inventário e da sua publicação periódica
serão imputadas às dotações globais concedidas para a
execução do presente programa.

O inventário permanente consiste principalmente no
estabelecimento, actualização periódica e publicação
regular do estado e natureza dos recursos genéticos
agrícolas existentes em colecções na Comunidade Euro
peia, bem como na enumeração das actividades correntes
de colheita, conservação, caracterização e utilização dos
referidos recursos genéticos . As despesas decorrentes do
estabelecimento desse inventário e da sua publicação
periódica serão imputadas às dotações globais concedi
das para a execução do presente programa. A sua publi
cação periódica deverá ser organizada sob a forma de um
«Catálogo da Diversidade Genética na Agricultura da
UE».

(Alteração 26)
Anexo I, secção II, n'- 2, terceiro travessão
— Projectos com custos repartidos para a conservação,
caracterização e utilização dos recursos genéticos na
agricultura

— Projectos com custos repartidos para a colheita,
conservação, caracterização e utilização dos recursos
genéticos na agricultura

Os projectos de conservação, caracterização e utilização
dos recursos genéticos na agricultura são objecto de
contratos com custos repartidos . A Comunidade participa
financeiramente na realização dos mesmos, não exceden
do a sua participação 50% do custo total dos projectos .

Os projectos de colheita, conservação, caracterização e
utilização dos recursos genéticos na agricultura são
objecto de contratos com custos repartidos . A Comunida
de participa financeiramente na realização dos mesmos ,
não excedendo a sua participação 50% do custo total dos
projectos .

Os projectos com custos repartidos devem, em geral, ser
executados por participantes estabelecidos na Comunida
de Europeia. Os projectos que prevejam a participação
de, pelo menos, dois parceiros independentes, estabeleci

Os projectos com custos repartidos devem, em geral , ser
executados por participantes estabelecidos na Comunida
de Europeia. Os projectos que prevejam a participação
de, pelo menos, dois parceiros independentes , estabeleci

dos em Estados-membros diferentes , beneficiarão de

dos em Estados-membros diferentes , beneficiarão de

uma certa prioridade . Os contratos referentes aos projec
tos com custos repartidos para a conservação, caracteri
zação e utilização dos recursos genéticos na agricultura
devem, regra geral, ser concluídos após um processo de
reflexão baseado em convites à apresentação de propos
tas publicados no Jornal Oficial das Comunidades Euro
peias. Caso haja urgência, pode ser utilizado o processo
de convite à apresentação de propostas restrito.

uma certa prioridade . Os contratos referentes aos projec
tos com custos repartidos para a colheita, conservação,
caracterização e utilização da diversidade genética na
agricultura devem, regra geral, ser concluídos após um
processo de reflexão baseado em convites à apresentação
de propostas publicados no Jornal Oficial das Comuni

dades Europeias. Caso haja urgência, pode ser utilizado
o processo de convite à apresentação de propostas restri
to. Simultaneamente, será concedida prioridade aos pro
jectos que indiciem uma cooperação construtiva entre o
sector oficial (bancos de genes e programas nacionais) e o
sector não oficial (ONG's e colecções privadas).

(Alteraçâo 27)

Anexo I, secção II, n'- 2, quarto travessão
— Medidas de acompanhamento

— Medidas de acompanhamento

As medidas de acompanhamento consistem :
— na organização de seminários, conferências técnicas
ou «workshops»,
— em actividades de coordenação interna, por intermédio de grupos técnicos especializados,

As medidas de acompanhamento consistem :
— na organização de seminários, conferências técnicas
ou «workshops»,
— em actividades de coordenação interna que tenham
por intuito apoiar as actividades de conservação,
caracterização e utilização da diversidade genética
na agricultura,

N2C 128/ 187

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

9 . 5 . 94

Quarta-feira, 20 de Abril de 1994

TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

— em actividades de formação e intercâmbio de pessoal
especializado,
— em promover a utilização dos resultados,

— em actividades de formação, no âmbito de progra
mas de conservação estatais e não estatais,
— em promover a utilização dos resultados.
— em acções de sensibilização da opinião pública dirigi
das, nomeadamente, aos agricultores, aos horticulto
res e aos consumidores.

(Alteração 28)
Anexo I, secçâo III, n- 1 , alinea a)

a)

a)

Prioridades do programa

Será dada priondade as especies que sejam economica
mente significativas para a agricultura, na Comunidade,
ou que tenham uma probabilidade razoável de vir a sê-lo.

Prioridades do programa

Será dada prioridade às espécies, variedades e raças que
revistam ou possam vir a revestir importância para uma
produção agrícola sustentável e compatível com o
ambiente .

Especial preferência será dada à utilização de recursos
genéticos para:
— a diversificação da produção agrícola,
— a melhoria da qualidade dos produtos,
— uma melhor protecção do ambiente .

Especial preferência será dada à utilização de recursos
genéticos para:
— a diversificação da produção agrícola,
— a melhoria da qualidade dos produtos ,
— uma melhor protecção do ambiente .

Dentre as diversas espécies, será dada prioridade às
espécies originárias da Comunidade e suas ilhas, ou a
elas adaptadas, em risco iminente de extinção, sem
parentesco directo com espécies já conservadas.

Dentre as diversas espécies, variedades e raças, será dada
prioridade às espécies originárias da Comunidade e suas
ilhas , ou a elas adaptadas e que se encontram em risco de
extinção .

(Alteração 44)
Anexo I, secção III, n'- I, alínea b), primeiro parágrafo

Este programa refere-se à conservação, caracterização,
avaliação e utilização dos recursos genéticos, vegetais e
animais , existentes no território da Comunidade Euro

peia, que poderão vir a desaparecer se não forem tomadas
medidas específicas .

Este programa refere-se a conservação, caracterização e
utilização dos recursos genéticos, vegetais e animais ,
existentes no território da Comunidade Europeia, que
poderão vir a desaparecer se não forem tomadas medidas
específicas .

(Alteração 29)

Anexo I, secção III, n" 1 , alínea b), após o quarto parágrafo (novo parágrafo)
Aquando do recenseamento das colecções ou da constitui
ção de novas colecções, velar-se-á por que, no âmbito do
programa, seja registada a experiência tradicional pró
pria da região dos interessados (agricultores, horticulto
res) em matéria de métodos de cultura, de utilizações
específicas, de transformação, de gosto, etc.

(Alteraçâo 30)

Anexo I, secção III, n~ 2, alínea a), primeiro parágrafo
a)

Inventario

Estabelecimento, actualização periódica e publicação
regular de um inventário permanente das colecções , «in
situ» e «ex situ», de material genético conservado na
Comunidade .

a)

Inventario

Estabelecimento, actualização periódica e publicação
regular de um inventário permanente das actividades
empreendidas na Comunidade em matéria de colheita,
conservação, caracterização e utilização da diversidade
genética na agricultura, bem como dos programas «in
situ» e das colecções «ex situ».
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(Alteração 3 1 )
Anexo I, secção III, n" 2, alínea b), sexto parágrafo,
sexto travessão, segundo parágrafo

A colheita e aquisição de dados está limitada ao continente e ilhas europeias. A colheita deve ser feita segundo
as normas sendp em seguida elaborada e introduzida na
base de dados a documentação relativa ao material
colhido (etapas n^s 1 a 5 ). No caso dos animais, a
«colheita» pode consistir na colheita e conservação de
sémen, óvulos e embriões de raças únicas ameaçadas .

A colheita e aquisição de dados deve ser feita segundo as
normas sendo em seguida elaborada e introduzida na
base de dados a documentação relativa ao material
colhido (etapas n°s 1 a 5 ). No caso dos animais, a
«colheita» pode consistir na colheita e conservação de
sémen, óvulos e embriões de raças únicas ameaçadas ,

(Alteração 32)
Anexo I, secção III, n'- 2, alínea b), último parágrafo

Sera dado especial realce à publicação de informações e

Sera dado especial realce a publicação de informações e

difusão do material resultante das actividades acima

difusão do material resultante das actividades acima

descritas . As despesas elegíveis abrangem o custo das
acções necessárias para a aceitação oficial do material
nas colecções de germoplasma, como espécies vegetais,
no âmbito da directiva do Conselho que diz respeito ao
catálogo comum das variedades de espécies de plantas
agrícolas e da directiva do Conselho respeitante à
comercialização das sementes de produtos hortícolas.

descritas . As despesas elegíveis abrangem o custo do
estabelecimento de listas que repertoriem as espécies de
plantas cultivadas que não figuram no catálogo comum
das variedades, mas que existem nas colecções e se

destinam a ser utilizadas pelos ajgricultores e horticulto
res no âmbito do programa. E igualmente elegível o
estabelecimento de listas das raças de animais de criação
que se encontram ameaçadas. Serão elaboradas directri
zes, no âmbito do programa, em matéria de controlo de
qualidade do material e de critérios que deveram presidir
ao intercâmbio entre colecções e utilizadores.

(Alteraçâo 33 )

Anexo I, secção III, n'- 3, frase introdutória
Estão previstas duas modalidades de participação com
os seguintes critérios:

São os seguintes os critérios de participação:

(Alteração de Compromisso n2 51 /corr.)
Anexo I, secção III, n" 3, alínea a)
a)

Participante designado

O participante designado e aquele que é responsável
por uma colecção que :

a) Participante designado
O participante designado é ou:

— Está acessível a todos os utilizadores de boa-fé ;

— Respeita as normas de boa prática;

— É activamente utilizada;

— É reconhecida para efeitos de doutoramento. A
colecção deve estar disposta a aceitar estudantes
para formações pós-universitárias (três anos).

— reconhecido para efeitos de doutoramento; o
participante deve estar disposto a aceitar estu
dantes para formações pós-universitárias (três
anos) e/ou

— ser reconhecido pelo Estado-membro e/ou
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— ser reconhecido pelo Estado-membro como sen
do possuidor de um nível de competência equipa
rável no domínio em questão e, caso seja respon
sável por uma colecção, esta deverá:
— estar acessível a todos os utilizadores de

boa-fé ;

— respeitar as normas de boa prática;
— ser activamente utilizada ;

b) Participante complementar
Um participante complementar e aquele que possui
material complementar ao da mesma espécie numa
colecção designada, ou detém competências comple
mentares.

Os participantes complementares participarão no
trabalho a título de subcontratantes, em colaboração
com um participante designado.

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de
regulamento do Conselho relativo à conservação, caracterização e utilização dos recursos
genéticos na agricultura (CQM(93)0337 — C3-0317/93)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(93)0337) ('),
— Consultado pelo Conselho, nos termos do n2 2 do artigo 432 do Tratado CE (C3-0317/93 ),

— Tendo em conta a sua Resolução de 20 de Fevereiro de 1986 sobre a diversidade genética das
plantas e árvores cultivadas (2),
— Tendo em conta a Convenção sobre a Protecção da Biodiversidade,
— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural, bem como os pareceres da Comissão dos Orçamentos e da Comissão da Energia,
Investigação e Tecnologia (A3-0104/94),
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.
(')
(2)

Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer ao Conselho e à Comissão .
JO C 266 de 01.10.1993 , p. 2
JO C 68 de 24.3.1986, p. 119
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16. Legislação em vigor e subsidiariedade
A3-0187/94

Resolução sobre a adaptação da legislação em vigor ao principio da subsidiariedade
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta o artigo 32-B do Tratado CE e o artigo B do Tratado da União Europeia,
— Tendo em conta o artigo 122 e o preâmbulo do seu projecto de Tratado que visa a criação da
União Europeia, de 14 de Fevereiro de 1984 ('),

— Tendo em conta as conclusões das presidências dos Conselhos Europeus de Lisboa,
Edimburgo e Bruxelas,

— Tendo em conta a sua Resolução de 16 de Dezembro de 1993 (2), sobre os problemas de
comitologia ligados à entrada em vigor do Tratado da União Europeia,
— Tendo em conta a Declaração Interinstitucional sobre democracia, transparência e subsidia
riedade , de 25 de Outubro de 1993 ,

— Tendo em conta o relatório da Comissão ao Conselho Europeu sobre a adaptação da

legislação em vigor ao princípio da subsidiariedade (COM(93)Ó545 — C3-0529/93),

— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e dos Direitos dos Cidadãos

e o parecer da Comissão dos Assuntos Institucionais (A3-0187/94),
A. Recordando que, já a partir de 1984, foi desenvolvida a noção de subsidiariedade,
salientando que às instituições comunitárias apenas deverão ser conferidas as competências
estritamente necessárias à boa prossecução das tarefas que sejam, por essa via, realizadas de
forma mais satisfatória do que pelos Estados-membros individualmente ;
B. Considerando que tal noção de subsidiariedade constitui um princípio de oportunidade
política visando uma organização eficaz da actividade comunitária mais próxima das
preocupações e interesses dos cidadãos ;

C. Considerando, nesta ordem de ideias, que o princípio da subsidiariedade se insere, tal como
anteriormente, num quadro político evolutivo, como o processo de integração europeia, que
prossegue com a criação de uma união cada vez mais estreita entre os povos da Europa, na
qual as decisões serão tomadas a um nível o mais próximo possível dos cidadãos ;
D. Considerando que o princípio da subsidiariedade constitui, assim, um elemento dinamizador
que garante uma maior clareza no processo normativo comunitário do futuro, não devendo
contudo, em caso algum, ser utilizado de forma errónea e abusiva enquanto meio de defesa
das prerrogativas dos Estados-membros, precisamente quando seria mais necessária uma
actividade comunitária ;

A. A aplicação do principio da subsidiariedade

1 . Constata que o princípio da subsidiariedade, constituindo embora uma regra de oportuni
dade política, figura num artigo do Tratado CE (segundo parágrafo do artigo 32-B ) no capítulo
relativo aos princípios que regem a Comunidade Europeia e que, por esse motivo, assume a
dimensão de norma jurídica vinculativa de tipo constitucional que vincula em especial as
instituições e os Estados-membros ;
2 . Recorda que, nos termos do segundo parágrafo do artigo 32-B acima referido, o princípio da
subsidiariedade apenas se aplica às competências partilhadas, não podendo portanto servir de
pretexto para voltar a pôr em causa acções relativamente às quais a Comunidade foi incumbida
da obrigação de agir em determinadas áreas ;
C)
(2 )

JO C 77 de 19.03.1984, p . 33
JO C 268 de 04.10.1993 , p. 166
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3 . Recorda que, em conformidade com a Declaração Interinstitucional de 25 de Outubro de
1993 , os procedimentos conducentes à aplicação do princípio da subsidiariedade, respeitando o
acervo comunitário, não voltam a pôr em causa as disposições dos Tratados relativas ao direito
de iniciativa das instituições nem tão pouco o equilíbrio institucional ; considera, por conseguin
te, e em aplicação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, que o conceito de
subsidiariedade não poderá ser aplicado ao direito comunitário já em vigor, à excepção dos
esforços necessários para a sua simplificação e codificação;
4. Considera que as instituições comunitárias devem, em primeiro lugar, analisar se o
princípio da subsidiariedade obsta a que a União legisle num determinado domínio, devendo
para isso ter unicamente em conta a realização dos objectivos da União;
5 . Salienta, neste contexto, que o texto do segundo parágrafo do artigo 32-B do Tratado CE
contém expressões deliberadamente imprecisas («não possam ser suficientemente», «ser melhor
alcançados»,...), de forma a reforçar a margem de manobra na avaliação por parte das instituições
comunitárias e a permitir uma adaptação à evolução da construção europeia;
6. Considera que os diferendos sobre a aplicação do princípio da subsidiariedade deverão ser
sanados a nível político, com base na Declaração Interinstitucional de 25 de Outubro de 1 993 ,
não excluindo embora, eventualmente, que o Tribunal de Justiça interprete este princípio e o
aplique a uma situação concreta, no âmbito das suas competências e nos termos do artigo 1 642 do
Tratado CE ;

7 . Convida as outras instituições que participam no processo legislativo, bem como os
Estados-membros, a respeitarem, em conformidade com a referida Declaração Interinstitucional,
em igual medida o princípio da subsidiariedade, quando procederem à apreciação de cada
proposta de acto legislativo, e a não instrumentalizarem esse princípio de forma abusiva —
utilizando-o, por exemplo, como forma de veto — o que acabaria por conduzir à desvirtuação
total do mesmo ;

8 . Reitera o compromisso por si próprio assumido, em conformidade com o artigo 542 do seu
Regimento, de zelar pela observância do princípio da subsidiariedade no âmbito da apreciação de
actos jurídicos , e realça a responsabilidade particular que cabe à Comissão dos Assuntos
Jurídicos ;

B. O conteúdo do relatorio da Comissão

9. Constata com preocupação que no seu relatório (página 4, terceiro parágrafo) a Comissão se
regozija com a redução do número de propostas legislativas em 1993 relativamente aos anos
precedentes , sem demonstrar em que medida esta diminuição se traduziu igualmente por um
aumento qualitativo do nível de integração comunitária;
10. Regista que a Comissão, em aplicação do princípio da proporcionalidade, prevê rever a
legislação existente com vista a substituir actos jurídicos vinculativos por instrumentos mais
flexíveis («recomendações», «códigos de boa conduta», «acordos com parceiros sociais») e faz
questão de lembrar que a revisão da legislação existente se situa no âmbito do processo
legislativo em vigor; lamenta a tendência que ressalta do texto da Comissão no sentido de
adoptar soluções de facilidade em nome dos princípios da subsidiariedade ou da proporcionali
dade, criando actos jurídicos de carácter soft law em detrimento de um controlo rigoroso da
aplicação do direito comunitário por parte dos Estados-membros ;

1 1 . Manifesta o seu acordo com os esforços desenvolvidos pela Comissão no sentido de
simplificar e de codificar o direito comunitário, incitando-a à prossecução desta via, manifes
tando embora a sua apreensão pelo facto de estas questões serem analisadas num documento da
Comissão sobre «a adaptação da legislação em vigor ao princípio da subsidiariedade»;
12 . Toma nota de que a Comissão retirou em 1993 cerca de 150 propostas que se lhe
afiguravam «tecnicamente ultrapassadas ou politicamente obsoletas» e não exclui a hipótese de
vir a retirar outras, recordando à Comissão que tais modificações ou retirada de documentos se
inscrevem no âmbito da escrupulosa observância das disposições dos Tratados ;
13 . Reconhece, no entanto, o direito que assiste à Comissão de, eventualmente, retirar
propostas já apresentadas como expressão do seu direito de iniciativa, embora deva fazê-lo, tal
como no passado, somente após ter consultado o Parlamento Europeu ou a pedido deste ;

N2C 128/ 192

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Quarta-feira, 20 de Abril de 1994

14.
Corrobora a posição da Comissão, segundo a qual uma verdadeira solução para o
problema da complexidade da regulamentação pressupõe a introdução de uma hierarquia de
normas, cuja análise o Tratado da União Europeia prevê seja feita pela conferência intergover
namental , a qual deverá ter lugar em 1996, e solicita, por conseguinte, que os seus trabalhos e
observações na matéria sejam tomados em consideração;
*

*

*

15 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, a Comissão,
aos Governos e aos parlamentos dos Estados-membros , ao Comité das Regiões, ao Tribunal de
Justiça das Comunidades Europeias e ao Conselho Europeu .

17. Aplicação do direito comunitário — 1993
A3-0056/94

Resolução relativa ao Decimo Relatorio Anual da Comissão sobre o Controlo da Aplicação do
Direito Comunitário

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta o Tratado da União Europeia e a Declaração sobre a aplicação do direito
comunitário incluída na Acta Final do referido tratado, nos termos da qual a Conferência
Intergovernamental convida a Comissão a que, no exercício das atribuições que lhe confere
o artigo 1552 do Tratado que institui a Comunidade Europeia, zele pela observância, pelos
Estados-membros, das suas obrigações e publique periodicamente um relatório completo
destinado aos Estados-membros e ao Parlamento Europeu ,
— Tendo em conta o relatório do «Grupo Sutherland» sobre o funcionamento do mercado
interno, bem como a resolução do Conselho dos Ministros responsáveis pelo mercado
interno de 10 de Novembro de 1982 ,

— Tendo em conta as declarações do Conselho Europeu de Birmingham de 16 de Outubro e do
Conselho de Edimburgo de lie 1 2 de Dezembro de 1 992,
— Tendo em conta as observações apresentadas pelos representantes dos parlamentos nacio
nais ,

— Tendo em conta a sua Resolução de 17 de Novembro de 1993 sobre os acordos
interinstitucionais ('),
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e dos Direitos dos Cidadãos ,

bem como o parecer da Comissão das Petições (A3-0056),
A. Recorda que o artigo 52 do Tratado CE convida os Estados-membros a tomarem todas as
medidas gerais ou especiais capazes de assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes
do Tratado ou resultantes de actos de instituições da Comunidade ;

B. Recorda que o artigo 1552 do Tratado CE convida a Comissão a zelar pela aplicação das
disposições do Tratado, bem como das medidas tomadas pelas Instituições, por força deste ;
C. Recorda que o artigo 72-A do Tratado CE estipula que o mercado interno será estabelecido
progressivamente durante um período que termina em 31 de Dezembro de 1992 ;
(')

JO C 329 de 6.12.1993 , p. 132
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D. Salienta que, em 3 1 de Dezembro de 1 992, o Conselho de Ministros ainda não adoptara cerca
de 6% das medidas previstas no Livro Branco da Comissão sobre a conclusão do mercado
interno ;

E. Lamenta igualmente ter de chamar a atenção para o facto de, em 3 1 de Dezembro de 1 992 , a
taxa média de aplicação das medidas contidas no Livro Branco atingir apenas 79% ;
F.

Regista com agrado a decisão da Comissão de publicar no Jornal Oficial os programas de
trabalho e os programas legislativos com vista a divulgar as suas medidas, contribuindo
assim para aumentar o conhecimento público das iniciativas que tenciona tomar, bem como
com a inclusão no programa legislativo da Comissão de planos para a consolidação da
legislação comunitária,

1 . Solicita a Comissão que, em consequência do volume e complexidade crescentes do
conjunto da legislação comunitária, proceda prioritariamente à codificação e simplificação do
direito comunitário tendo em conta as conclusões da Cimeira de Edimburgo de 11 e 1 2 de
Dezembro de 1992 ;

2. Solicita à Comissão que vele por que todas as medidas adoptadas pelo Conselho sejam
correctamente transpostas em devido tempo pelos Estados-membros e que, uma vez aplicadas, as
disposições contidas na legislação respectiva sejam observadas ;
3 . Entende que a Comissão, enquanto guardiã dos Tratados e Instituição que zela pela correcta
aplicação do direito comunitário, deveria, na medida do possível, procurar o rápido e efectivo
cumprimento das directivas comunitárias relativas ao mercado interno, que incidem directamen
te na vida quotidiana dos cidadãos os quais , em última instância, são os beneficiários da
legislação que deveria instituir, em 1 de Janeiro de 1993 , a entrada em vigor de um espaço
comum sem fronteiras ;

4. Entende que a Comissão deve conferir prioridade à transposição e execução da Directiva
90/3 1 3/CEE relativa à liberdade de acesso à informação em matéria de ambiente, como também
à instalação da Agência Europeia do Ambiente, que representam dois meios de aumentar as suas
possibilidades de detecção das infracções à legislação comunitária em matéria de ambiente ;
5 . Entende que a Comissão deveria colher os ensinamentos da má aplicação da Directiva
85/337/CEE relativa à avaliação dos efeitos de determinados projectos públicos e privados no
ambiente, e solicita, em consequência, que a Comissão apresente um projecto de revisão da
citada directiva, com o objectivo de melhorar a respectiva eficácia;

6. Lamenta o excessivo lapso de tempo que decorre entre a instauração e a conclusão dos
processos de infracção ;
7 . Lamenta que o relatório não contenha informações suficientes sobre as negociações da
Comissão com as administrações nacionais neste domínio e sobre as razões que presidem à
decisão de instauração de um processo de infracção ;
8 . Considera que as «reuniões-pacote» com diferentes administrações de um Estado-membro,
destinadas a fazer o ponto sobre a aplicação e o controlo das directivas, permitem à Comissão
reforçar a sua capacidade de informação, mas entende que tais reuniões não podem conduzir a
soluções negociadas para a aplicação do direito comunitário, direito esse que a Comissão deve
fazer respeitar em todos os Estados-membros e em todos os sectores ;

9 . Insta a Comissão a zelar por uma apreciação mais rápida das queixas e petições, exercendo
uma vigilância mais atenta sobre os prazos de resposta dos Estados-membros e permanecendo
em contacto regular com os peticionários, e deseja ser informado com regularidade sobre o
seguimento dado às mesmas petições ;
10. Insta a Comissão a dedicar à apreciação das queixas e petições relativas a infracções mais
do que duas reuniões anuais em relação aos relatórios «A», bem como aos relatórios «B »
mencionados no prefácio do relatório anual, e a atribuir, em quaisquer circunstâncias, prioridade
absoluta aos casos em que haja risco de danos irreversíveis ;
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1 1 . Felicita a Comissão por ter apresentado este ano um quadro onde se indicam as fontes que
permitiram detectar as infracções (anexo 1 ); reitera, no entanto, os pedidos formulados em
anteriores resoluções do Parlamento Europeu sobre o assunto em apreço, incidindo nomeada
mente sobre a avaliação da duração, natureza e importância das infracções, bem como sobre os
casos precisos em que a Comissão decidiu suspender a transferência de fundos ;
1 2 . Convida o Tribunal de Justiça a utilizar plenamente os poderes que lhe são conferidos pelo
artigo 1712 do Tratado da União Europeia que o autoriza a aplicar uma quantia fixa a título de
sanção pecuniária aos Estados-membros que não executem os seus acórdãos ;

13 . Insta a Comissão a encorajar o ensino do direito comunitário na Comunidade, tendo em
conta o papel fulcral que incumbe aos tribunais nacionais e aos profissionais do direito que
praticam o direito comunitário, bem como as implicações do acórdão do Tribunal de Justiça
proferido nos processos Francovich e Bonifaci ; recomenda que o direito comunitário constitua
uma cadeira obrigatória nas faculdades de direito das universidades dos Estados-membros e uma
condição prévia para aceder a todos os ramos da profissão jurídica;
14 .
Recorda a necessidade de intensificar a organização pela Comissão e pelo Tribunal de
Justiça de seminários adequados sobre o direito comunitário subsidiados pela Comunidade e
destinados aos juízes e advogados dos Estados-membros ;

15 . Solicita à Comissão que, com a colaboração do Tribunal de Justiça, anexe ao seu relatório
anual uma lista dos seminários organizados indicando o seu objectivo, a sua duração, bem como
o número de participantes por Estado-membro ;
16 .
Solicita aos serviços competentes da Comissão que publiquem uma nota interpretativa
sobre as implicações do acórdão do Tribunal proferido nos processos Francovich e Bonifaci ;
17 . Convida a Comissão a proceder a um estudo sobre os problemas existentes a nível
nacional no que respeita à invocação dos direitos cometidos aos cidadãos, ao abrigo do direito
comunitário, que permite aos cidadãos da União reivindicar esses direitos a nível nacional ;

18 . Solicita que se publiquem todas as semanas no Jornal Oficial listas dos documentos
relativos a assuntos gerais , exige que o público possa ter maior acesso a documentos relativos a
temas específicos e que os documentos da Comissão sejam rapidamente publicados lem todas as
línguas oficiais da Comunidade ;
19 . Solicita que sejam tomadas medidas com vista a aumentar o conhecimento dos bancos de
dados existentes , bem como o seu acesso, e requer que se melhore consideravelmente a rede
existente ;

20. Requer a criação pela Comissão de um banco de dados sobre os grupos de interesse
específicos , que possa ser utilizado pelo público em geral, bem como pelos funcionários da
Comunidade ;

21 . Convida a Comissão e os parlamentos nacionais dos Estados-membros a colaborarem
. estreitamente comprometendo-se a participar nesta cooperação com vista a assegurar a aplicação
efectiva do direito comunitário ;

22 . Recorda a importância que atribui à comunicação do programa legislativo anual, tal como
elaborado de comum acordo pela Comissão e o Parlamento Europeu, aos parlamentos nacionais
a fim de que estes últimos possam acompanhar melhor a evolução do processo legislativo na
Comunidade ;

23 . Está consciente de que a informação dos parlamentos nacionais sobre os actos legislativos
comunitários incumbe em cada Estado-membro ao governo nacional , mas solicita à Comissão
que dê seguimento imediato a todos os pedidos particulares de ajuda técnica a fim de assegurar
um melhor encaminhamento e apoio desta informação;
24. Propõe-se, nos termos das disposições do artigo 1382-C do Tratado da União Europeia, a
constituir, na medida do possível e sempre que necessário, comissões temporárias de inquérito
para investigar alegadas infracções ou a má administração do direito comunitário, em especial no

âmbito do Mercado Único e do meio ambiente ;

25 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e
aos parlamentos dos Estados-membros .
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18. Escolas Europeias

*

A3-0160/94

Proposta de decisão do Conselho respeitante a conclusão, pela Comunidade Económica Europeia
e pela Comunidade Europeia da Energia Atómica, da convenção relativa ao Estatuto das Escolas
Europeias (CC)M(93)0061 — C3-0142/93)

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :

TEXTO
DA CONVENÇÃO (*)

ALTERAÇÕES
DO PARLAMENTO

(Alteração 3 )
Após o primeiro considerando (novo considerando)
Considerando que uma maior abertura das escolas, no
quadro das possibilidades infra-estruturais e financeiras,
a outros grupos sociais, a introdução de um segundo
ramo de formação no ensino secundário (ciclo completo
de estudos secundários e diploma do ensino secundário
médio) e a cooperação com os estabelecimentos de ensino
locais são o modo mais adequado de ir ao encontro das
necessidades dos filhos do pessoal ao serviço da União
Europeia que careçam de uma via de formação diferente

do ciclo europeu completo de estudos secundários ;

(Alteração 4)

Após o primeiro considerando (novo considerando)
Considerando que a directiva relativa à escolarização dos
filhos dos trabalhadores migrantes (Directiva 77/486/
CEE) é progressivamente adaptada aos sistemas nacio
nais e que se esperam maiores progressos no fomento da
mobilidade;

(Alteração 5 )

Após o primeiro considerando (novo considerando)

Considerando que a migração actual entre Estados
-membros e entre Estados-membros e países terceiros
exige a difusão activa de experiências de ensino que
tenham sido efectuadas com as escolas europeias, o que é
uma ambição inicial, a fim de reforçar o ensino multilin
gue a nível do ensino primário e secundário dos sistemas
nacionais, para que todas as crianças possam tirar
partido da experiência adquirida, em matéria de ensino
multilingue, nas escolas europeias ;

(*)

JO C 93 de 2.4.1993 , p. 3
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TEXTO
DA CONVENÇÃO

ALTERAÇÕES
DO PARLAMENTO

(Alteração 7)
Segundo considerando

Considerando o empenho das Comunidades Europeias
em assegurar a educação em comum dessas crianças,
bem como a contribuição que para o efeito concedem ao
orçamento das escolas europeias ;

Considerando o empenho da União Europeia em assegu
rar a educação em comum dessas crianças, bem como a
significativa contribuição que para o efeito concede ao
orçamento das escolas europeias ;

(Alteração 79)
Terceiro considerando

Considerando que o sistema das Escolas Europeias e um
sistema « sui generis»; que este sistema constitui uma
forma de cooperação entre os Estados-membros e entre
estes e as Comunidades Europeias respeitando inteira
mente a responsabilidade dos mesmos no que toca ao
conteúdo do ensino e à organização dos respectivos
sistemas educativos, bem como a respectiva diversidade
cultural e linguística;

Considerando que o sistema das Escolas Europeias e um
sistema «sui generis»; que este sistema constitui uma
forma de cooperação entre os Estados-membros e entre
estes e a União Europeia respeitando inteiramente a
maior responsabilidade dos mesmos no que toca ao
conteúdo do ensino e à organização dos respectivos
sistemas educativos, bem como a respectiva diversidade
cultural e linguística; que a União Europeia, em coopera
ção com os Estados-membros, vela por que a dimensão
europeia nas escolas seja reforçada; que, por essa razão,
este sistema deve ser submetido ao controlo democrático

do Parlamento Europeu, simultaneamente com a condi

ção prévia inalienável do seu financiamento por parte do
orçamento geral da União Europeia ;

(Alteração 9)
Quarto considerando, primeiro travessão

— convém consolidar o Estatuto das Escolas Europeias
adoptado em 1957 para ter em conta todos os textos
relativos a esses estatutos adoptados pelas partes
contratantes ;

— convém adaptar o Estatuto das Escolas Europeias
adoptado em 1957 ao contexto jurídico, social e
educacional, modificado, das Escolas Europeias na
Comunidade Europeia ;

(Alteraçâo 10)
Quarto considerando, segundo travessão

convém, no refendo estatuto, partir de uma aplica
ção coerente do princípio da subsidiariedade em
matéria de gestão, financiamento e controlo demo

convém adaptar o refendo estatuto por forma a ter
em consideração a evolução das Comunidades
Europeias;

crático ;

(Alteração 1 1 )
Quarto considerando, terceiro travessão
convém alterar a forma de tomada de decisão nos

órgãos das escolas ;

— convém alterar a forma de tomada de decisão nos

órgãos das escolas de modo a que esta tenha em conta
as novas condições na União Europeia e os novos
requisitos em matéria de política educativa ;
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TEXTO
DA CONVENÇÃO

ALTERAÇÕES
DO PARLAMENTO

(Alteração 13 )
Artigo /2, segundo parágrafo

As escolas tem por missão a educação em comum dos
filhos do pessoal das Comunidades Europeias. As crian
ças que beneficiem dos acordos previstos nos artigos 28
e 292, outras crianças podem beneficiar do ensino das
escolas dentro dos limites fixados pelo Conselho Supe
rior.

As escolas têm por missão aos filhos do pessoal da União
Europeia uma educação que lhes permita concluir o ciclo
escolar com um diploma reconhecido por todos os Esta
dos-membros que seja conforme às suas aptidões . As
crianças que beneficiem dos acordos previstos nos arti
gos 282 e 292, outras crianças podem beneficiar do ensino
das escolas dentro dos limites fixados pelo Conselho
Superior.

(Alteraçâo 14)
Artigo 1-, terceiro parágrafo
As escolas são enumeradas no anexo I, que será adaptado pelo Conselho Superior em função das decisões que
forem adoptadas ao abrigo dos artigos 22, 28'- e 3 H.

As escolas são enumeradas no anexo I.

(Alteraçâo 80)
Artigo 2'i, n'i 1

1 . O Conselho Superior, deliberando por unanimida
de, decidirá da criação de novas escolas .

1 . O Conselho Superior, deliberando por uma maioria
de dois terços dos seus membros — incluindo o membro
do Estado-membro de acolhimento e o voto favorável do

representante da Comissão — decidirá da criação e da
localização de novas escolas .

(Alteraçâo 18)
Artigo 3", «2 y , segundo e terceiro parágrafos
Tal ensino pode incluir:

Tal
—
—
—

— um ciclo pré-primário,
— um ciclo primário de cinco anos de ensino,
— um ciclo secundário de sete anos de ensino .

ensino pode incluir:
um ciclo pré-primário,
um ciclo primário,
um ciclo secundário composto de um ciclo completo
de estudos secundários e de um ciclo de estudos
médios .

As necessidades em matena de formação técnica serão,
na medida do possível, tomadas em consideração pelas
escolas em colaboração com o sistema educativo do país

As necessidades em matéria de ensino profissional prepa
ratório serão tomadas em consideração pelas escolas em
colaboração com o sistema educativo do país de acolhi

de acolhimento .

mento .

(Alteração 19)
Artigo 3'^ n" 2

2. O ensino será assegurado por professores destaca
dos ou afectados pelos Estados-membros em conformi
dade com as decisões tomadas pelo Conselho Superior de
acordo com o procedimento previsto no n2 4 do artigo
12° .

2. O ensino sera assegurado por professores destaca
dos ou afectados pelos Estados-membros em conformi
dade com as decisões tomadas pelo Conselho Superior de
acordo com o procedimento previsto no ns 4 do artigo
122. Os Estados-membros fomentarão a reinserção de
docentes nos respectivos sistemas nacionais, após o termo
do respectivo período de destacamento ou colocação.
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TEXTO
DA CONVENÇÃO

ALTERAÇÕES
DO PARLAMENTO

(Alteraçâo 20)
Artigo 3'-, n'i 3, alinea a)

a)

Qualquer proposta para alterar a estrutura fundamental de uma escola exige o voto unânime dos representantes dos Estados-membros no Conselho Superior.

a) Qualquer proposta para alterar a estrutura fundamen
tal de uma escola exige uma maioria de dois terços
dos votos no Conselho Superior e o voto favorável do
representante da Comissâo.

(Alteração 21 )
Artigo 3-, n'- 3, alinea b)

b) Qualquer proposta de alteração da situação profissional dos professores exige o voto unânime do Conselho Superior.

b) Qualquer proposta de alteração da situação profissio
nal dos professores exige uma maioria de dois terços
dos votos do Conselho Superior.

(Alteração 22)
Artigo 4", n2 1

1.

Os estudos serão ministrados nas línguas especifica-

1.

das no anexo II;

Os estudos serão ministrados nas línguas oficiais da
Comunidade ;

(Alteração 23 )
Artigo 4-, n" 2
2.

O anexo II poderá ser adaptado pelo Conselho
Superior em função das decisões que forem tomadas
ao abrigo dos artigos 2- e 32'-;

2.

Suprimido

(Alteraçâo 24)
Artigo 4-, n" 7
7.

Serão tomadas medidas destinadas a facilitar o aco

7.

Serão tomadas medidas destinadas a facilitar o aco

lhimento das crianças com necessidades educacio
nais específicas ; além disso, em cooperação com as
instituições educativas nacionais, serão oferecidos
ciclos de formação compatíveis com as aptidões das
crianças.

lhimento das crianças com necessidades educacio
nais específicas .

(Alteração 25 )
Artigo 4", n" 7 bis (novo)
7 bis) Uma separação das escolas em termos pedagógi
cos e de política educativa será evitada com uma
melhor cooperação com as autoridades educativas e
administrativas do Estado de acolhimento e com o
recurso a medidas com vista a uma maior abertura
das escolas.

(Alteraçâo 81 )
Artigo 5'-, n- 2, primeiro parágrafo
e frase introdutória do segundo parágrafo
2. O ciclo europeu completo de estudos secundanos
que é objecto do Acordo de 11 de Abril de 1984, que
altera o Anexo do Estatuto da Escola Europeia que cria a

2. O ciclo europeu completo de estudos secundários
que é objecto do Acordo de 11 de Abril de 1984, que
altera o Anexo do Estatuto da Escola Europeia que cria a
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TEXTO
DA CONVENÇÃO

ALTERAÇÕES
DO PARLAMENTO

regulamentação do ciclo europeu completo de estudos
secundários , a seguir designado por Acordo relativo ao
Ciclo Europeu Completo de Estudos Secundários, é
sancionado pelo «Diploma Europeu de Estudos Secundá
rios». Deliberando por unanimidade dos representantes
dos Estados-membros, o Conselho Superior pode intro
duzir no Acordo as adaptações que se revelarem necessá

regulamentação do ciclo europeu completo de estudos
secundários, a seguir designado por Acordo relativo ao
Ciclo Europeu Completo de Estudos Secundários , é
sancionado pelo «Diploma Europeu de Estudos Secundá
rios». Deliberando por uma maioria de dois terços dos
votos, o Conselho Superior pode introduzir no Acordo as
adaptações que se revelarem necessárias .

rias .

Os titulares do «Diploma Europeu de Estudos Secundá
rios» obtido nas escolas :

Os titulares do «Diploma Europeu de Estudos Secundá
rios» obtidos nas escolas ou dos diplomas de estudos
médios ou profissionais preparatórios :

(Alteração 27 )

Artigo 5-, n" 2, segundo parágrafo, alínea b)
b) Podem requerer a sua admissão a uma universidade
existente no território de qualquer Estado-membro

b) Podem requerer a sua admissão a cursos pos-secun
dários no território de qualquer Estado-membro com

com direitos idênticos aos dos nacionais desse Esta

direitos idênticos aos dos nacionais desse Estado

do-membro com títulos equivalentes .

-membro com títulos equivalentes .
(Alteração 29)
Artigo S-, n'~ 1, frase introdutória

1 . Sem prejuízo do disposto no artigo 28^ o Conselho
Superior é constituído pelos seguintes membros :

1 . O Conselho Superior é constituído pelos seguintes
membros : '

(Alteraçâo 30)
Artigo 8-, n- 1 , alinea a)

a)

O representante ou representantes de nível ministerial de cada Estado-membro das Comunidades Europeias, autorizado a vincular o Governo desse Esta
do-membro, no pressuposto de que cada Estado
-membro apenas dispõe de um voto \

a) O representante ou representantes permanentes de
cada Estado-membro das Comunidades Europeias ;

(Alteração 3 1 )
Artigo 8", n" 1 , alinea b)

b) Um membro da Comissão das Comunidades Europeias ;

b) Um representante da Comissão das Comunidades
Europeias que preside ao Conselho Superior e dispõe
de 7 votos;

(Alteração 32)
Artigo 82., n" 1, alinea c)

c)

Um representante designado pelo Comité de Pessoal
(pertencente ao corpo docente) em conformidade
com o artigo 222;

c) Très representantes designados pelo Comité de Pes
soai em conformidade com o artigo 222;

(Alteração 33 )
Artigo 8'-, «2 1, alinea d)

d)

Um representante designado pelas associações dos
pais dos alunos em conformidade com o artigo 232.

d) Très representantes designados pelas associações
dos pais dos alunos em conformidade com o artigo
232.
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TEXTO
DA CONVENÇÃO

ALTERAÇÕES
DO PARLAMENTO

(Alteração 34)
Artigo 8-, n- 2

2.
Os representantes a nível ministerial de cada um
dos Estados-membros, bem como o membro da Comissão das Comunidades Europeias, podem fazer-se repre
sentar no Conselho Superior. Os restantes membros são
representados, em caso de impedimento, pelos respecti
vos suplentes .

2.
Os membros são representados, em caso de ímpedi
mento, pelos respectivos suplentes .

(Alteraçâo 35 )
Artigo 8'-, n- 3 bis (novo)
3 bis.

Um membro do secretariado da Comissão dos

Orçamentos do Parlamento Europeu (funcionário) é
convidado a participar, como observador, nas reuniões
do Conselho Superior.

(Alteraçâo 36)
Artigo 8-, n" 3 ter (novo)

3 ter. Um membro do secretariado da Comissão para a
Cultura, a Juventude, a Educação e os Meios de Comu
nicação Social do Parlamento Europeu (funcionário) é
convidado a participar, como observador, nas reuniões
do Conselho Superior.

(Alteração 82)
Artigo 8-, n" 3 quater (novo)
3 quater. Um representante dos sindicatos (dos docen
tes) é convidado a participar nas reuniões do Conselho
Superior como observador.

(Alteraçâo 37)
Artigo 8'-, n'~ 5

5. A presidência é exercida rotativamente por um
representante de cada Estado-membro por um período
de um ano, de acordo com a seguinte ordem dos
Estados-membros: Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Gré
cia, Espanha, França, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Pai
ses Baixos, Portugal, Reino Unido.

5.

Suprimido

(Alteraçâo 38 )
Artigo 8", n" 5 bis (novo)

5 bis. Ao Conselho Superior incumbe a aplicação da
presente convenção.
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TEXTO

ALTERAÇÕES

DA CONVENÇÃO

DO PARLAMENTO

(Alteração 83)
Artigo 9-, n- 1 , frase introdutória
1 . Excepto nos casos em que, por força da presente
Convenção, for requerida a unanimidade, as decisões do
Conselho Superior são adoptadas por maioria de dois
terços dos membros que o compõem, sob reserva das
seguintes disposições :

1 . As decisões do Conselho Superior são adoptadas
por maioria de dois terços dos votos, sob reserva das
seguintes disposições :

(Alteração 41 )
Artigo 9-, n" 1 , alínea a)

a) A adopção de uma decisão que afecte os interesses
específicos de um Estado-membro, designadamente
uma ampliação significativa das instalações ou a
extinção de uma escola implantada no seu território,
exige o voto favorável do representante desse Esta

a) A adopção de uma decisão relativa a uma ampliação
significativa das instalações ou à extinção de uma
escola implantada no seu território, exige o voto
favorável do representante desse Estado-membro e
da Comissão ;

do-membro ;

(Alteração 42)
Artigo 9-, n'~ 1, alínea c)

c) O representante de uma organização de direito públi
co que tenha otido um lugar e um voto no Conselho
Superior por força de um acordo baseado no artigo
282- deve participar na votação de qualquer questão
relativa à escola abrangida por esse acordo ;

c)

O representante de uma organização de direito publi
co ou privado que tenha concluído um acordo de
participação com as autoridades competentes de uma
escola tem o direito de participar nas decisões refe
rentes a qualquer questão relativa à escola abrangida
por esse acordo;

(Alteraçâo 43 )
Artigo 9-, n" 1 , alinea d)

d) O direito de voto do representante do Comité do
Pessoal referido na alínea c) no n2 1 do artigo 82 e do
representante das associações dos pais dos alunos,
referido na alínea d) no n2 1 do mesmo artigo,
restringe-se à adopção de decisões relativas à matéria
pedagógica referida no artigo 1 1 2, com exclusão das
decisões respeitantes às adaptações do «diploma
europeu de estudos secundários» e das decisões que
comportem efeitos financeiros ou orçamentais .

d) O direito de voto do representante do Comité do
Pessoal referido na alínea c) no n2 1 do artigo 82 e dos
representantes das associações dos pais dos alunos ,
referidos na alínea d) no n2 1 do mesmo artigo,
restringe-se à adopção de decisões relativas à matéria
pedagógica referida no artigo 1 1 2, com exclusão das
decisões respeitantes às adaptações do «diploma
europeu de estudos secundários» e aos requisitos de
outros exames e das decisões que comportem efeitos
financeiros ou orçamentais .

(Alteraçâo 44)
Artigo 9-, n'i 2

2.

Nos casos em que a unanimidade é exigida porforça
da presente convenção, as abstenções de membros
presentes ou representados não obstam à adopção
de decisões pelo Conselho Superior.

2.

Suprimido
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ALTERAÇÕES
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(Alteração 46)
Artigo J /-, n'- -1 (novo)

-1)

Estabelece uma politica que vise uma melhor coope
ração com os estabelecimentos escolares e com as
autoridades locais e administrativas do país de aco
lhimento, a fim de evitar o isolamento das escolas em

termos de política da educação.

(Alteraçâo 47)
Artigo 12'-, n- 4, alinea a)

a)

Determina anualmente, sob proposta dos conselhos
de inspecção, as necessidades em termos de pessoal
docente através da criação e da supressão de lugares .
Assegura a repartição equitativa dos encargos entre
os Estados-membros e resolve, em colaboração com
os governos , as questões relativas à afectação e ao
destacamento dos professores do ensino secundário e
primário e dos conselheiros pedagógicos das escolas,
os quais conservam os direitos de promoção e refor
ma garantidos pelo respectivo estatuto nacional ;

a)

Determina anualmente, sob proposta dos conselhos
de inspecção, as necessidades em termos de pessoal
docente através da criação e da supressão de lugares .
Assegura a repartição equitativa dos encargos entre
os Estados-membros e resolve, em colaboração com
os governos, assegurando a aplicação em iguais
condições a todos os docentes dos princípios enuncia
dos no estatuto, as questões relativas à afectação e ao
destacamento dos professores do ensino secundário e
primário e dos conselheiros pedagógicos das escolas,
os quais conservam os direitos de promoção e refor
ma garantidos pelo respectivo estatuto nacional ;

(Alteração 48 )
Artigo 13'-, n'- 1 , alinea c)
c) Aprova as contas anuais de gestão enviando-as em
seguida às autoridades competentes das Comunidades Europeias .

c)

Remete as contas anuais de gestão das escolas para a
Autoridade das Comunidades Europeias competente
para a concessão de quitação.

(Alteração 49)
Artigo 132, n'~ 1 , alínea c bis) (nova)

c bis) Concede, regra geral, quitação aos Conselhos
Administrativos das escolas e ao Representante do
Conselho Superior, apenas depois de o Parlamento
Europeu ter concedido quitação à Comissão, no
quadro das despesas gerais.

(Alteração 50)
Artigo 13-, n'~ 1 , alínea c ter) (nova)
c ter) Toma todas as medidas necessárias para dar
seguimento aos pareceres que o Parlamento Europeu
tiver emitido, no quadro da quitação, e envia, a
pedido do Parlamento Europeu, um relatório do qual
constarão as referidas medidas.
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(Alteração 5 1 )
Artigo 13'-, n" 2, primeiro parágrafo

2. O Conselho Superior elabora, o mais tardar ate 30
de Abril de cada exercício, um mapa previsional das
receitas e despesas das escolas para o exercício seguinte
que enviará sem demora à Comissão, que elabora nessa
base as previsões necessárias no anteprojecto de Orça
mento Geral das Comunidades Europeias .

2 . O Conselho Superior elabora, o mais tardar até 30
de Abril de cada exercício, um mapa previsional das
receitas e despesas das escolas para o exercício seguinte
que enviará sem demora ao Parlamento Europeu e à
Comissão, que elabora nessa base o anteprojecto de
Orçamento Geral das Comunidades Europeias .

(Alteração 52)
Artigo 16
Cada um dos Estados-membros , Partes Contratantes ,

Cada um dos Estados-membros , Partes Contratantes ,

estará representado em cada Conselho de Inspecção por
um Inspector, designado pelo Conselho Superior sob
proposta da Parte interessada .

designa um inspector para cada Conselho de Inspecção.

A Presidência dos conselhos de inspecção é exercida pelo
representante do Conselho de Inspecção do Estado
-membro que assegura a presidência do Conselho Supe

A Presidência dos conselhos de inspecção e exercida pelo
representante da Comissão Europeia .

(Alteração 53 )
Artigo 17'-, segundo parágrafo

Os conselhos de inspecção apresentam ao Conselho
Superior os pareceres e as propostas previstos nos artigos
112 e 122, respectivamente e, eventualmente, propostas
destinadas a alterar os programas e a organização dos
estudos .

Os conselhos de inspecção apresentam ao Conselho
Superior os pareceres e as propostas previstos nos artigos
112 e 122, respectivamente e, eventualmente, propostas
destinadas a alterar os programas e a organização dos
estudos . Consultam, para o efeito, o Comité ad hoc de
Peritos de Ensino.

(Alteração 54)
Artigo 18í, n" 1

1.

Assegurar, no ciclo de ensino que lhes compete, a
tutela pedagógica dos professores dependentes da
respectiva administração nacional ;

1.

Assegurar, no ciclo de ensino que lhes compete, a
tutela pedagógica dos professores dependentes da
respectiva administração nacional e, nomeadamente,
zelar por que o direito dos corpos docentes a regres
sar ao serviço nacional, após o destacamento, se
processe de forma a que as suas experiências sejam
úteis a esse serviço;

(Alteraçâo 55 )
Artigo 19-, primeiro parágrafo, n- 3

3.

O representante da Comissão das Comunidades
Europeias ;

3.

Um representante da Comissão das Comunidades
Europeias ;
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(Alteração 78)
Artigo 192, após o terceiro parágrafo (novo parágrafo)
3 bis) Um representante dos sindicatos (dos docentes) e
convidado a participar nas reuniões do Conselho de
Administração como observador.

(Alteração 56)
Artigo 2Ù-, n'- 4 bis (novo)

4 bis) Prepara, em cooperação com o Conselho Supe
rior e apoiado pelo Comité ad hoc de Peritos de
Ensino, inovações na escola, por forma a conseguir a
cooperação com instâncias educativas do país de
acolhimento.

(Alteraçâo 57)
Capítulo 4 bis (novo)
Artigo 21 '- bis, n" 1 (novo)

Capítulo 4 bis
Comité ad hoc de Peritos de Ensino

Artigo 212 bis

1. É criado um Comité ad hoc de Peritos de Ensino
com a função de aconselhar em matéria de reformas de
ensino necessárias para:
— a instituição de várias alternativas de ensino nas
escolas ;

— a cooperação com as instâncias educativas dos países
de acolhimento.

(Alteração 58)
Capitulo 4 bis (novo)
Artigo 21 '- bis, n'- 2 (novo)

2. Os membros do Comité ad hoc são nomeados pelo
Conselho Superior em concertação com os Estados
-membros.

(Alteraçâo 59)
Capítulo 4 bis (novo)
Artigo 21- bis, n- 3 (novo)

3. Os membros estabelecem os seus proprios métodos
de trabalho, ficando entendido que deverão apresentar,
pelo menos, uma vez por ano, um relatório sobre os
progressos das suas actividades ao Conselho Superior, às
autoridades competentes dos Estados-membros e ao Par
lamento Europeu.
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(Alteração 60)
Artigo 221, segundo parágrafo

O comité coopera para o bom funcionamento das escolas,
permitindo a manifestação e a expressão da opinião do
seu pessoal .

O comité coopera para o bom funcionamento das escolas,
permitindo a manifestação e a expressão da opinião do
seu pessoal . O Comité recebe do Orçamento das escolas
os meios necessários para poder funcionar como órgão de
participação.

(Alteração 61 )
Artigo 22-, quarto parâgrafo
O Comité de Pessoal designa anualmente um membro
efectivo e um membro suplente pertencentes ao corpo
docente para o Conselho Superior.

O Comité de Pessoal designa anualmente très membros
efectivos e respectivos membros suplentes pertencentes
ao corpo docente para o Conselho Superior.

(Alteração 62)
Artigo 23-, terceiro parágrafo

As associações de todas as escolas designarão anualmen
te, entre elas , um membro efectivo e um suplente que
representarão as associações no Conselho Superior.

As associações de todas as escolas designarão anualmen
te, entre elas, três membros efectivos e três suplentes que
representarão as associações no Conselho Superior.

(Alteração 63 )
Artigo 23% após o terceiro parágrafo (novo parágrafo)

A associação de pais recebe da escola os meios necessários
para poder funcionar como órgão de participação.

(Alteração 64)
Artigo 25", n'- 1

1.

Contribuições dos Estados-membros através da
manutenção das remunerações pagas aos professores
destacados ou afectados e, se necessário, sob aforma
de uma contribuição financeira decidida pelo Con
selho Superior, deliberando por unanimidade;

1.

Contribuições dos Estados-membros através, pelo
menos, da manutenção das remunerações pagas aos
professores destacados ou afectados ;

(Alteração 65 )
Artigo 252, n" 2

2.

A contribuição das Comunidades Europeias, destina
da a cobrir a diferença entre o montante global das
despesas das escolas e o total das outras receitas ;

2.

A contribuição das Comunidades Europeias;

(Alteração 68)
Artigo 27K n'±s 4 e 5

4. O estatuto da instância de recurso sera adoptado
pelo Conselho Superior, deliberando por unanimidade.

4. O estatuto da instancia de recurso será adoptado
pelo Conselho Superior, deliberando por maioria de dois
terços dos votos.
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O estatuto da instancia de recurso definira o numero dos

O estatuto da instancia de recurso definira o numero dos

seus membros, o processo da sua nomeação pelo Conse
lho Superior, a duração do mandato e o regime pecuniário
que lhe é aplicável . O estatuto organizará o funcionamen

seus membros, o processo da sua nomeação pelo Conse
lho Superior, a duração do mandato e o regime pecuniário
que lhe é aplicável . O estatuto organizará o funcionamen

to da instância .

to da instância .

5 . A instância de recurso adoptará o respectivo regula
mento processual, do qual constarão todas as disposições
necessárias para a aplicação do estatuto.

5 . A instância de recurso adoptará o respectivo regula
mento processual , do qual constarão todas as disposições
necessárias para a aplicação do estatuto.

Esse regulamento deverá ser aprovado por unanimidade
pelo Conselho Superior.

Esse regulamento deverá ser aprovado por maioria de
dois terços dos votos pelo Conselho Superior.

(Alteração 69)
Artigo 28"

O Conselho Superior, deliberando por unanimidade,
pode negociar acordos de participação relativos a uma
escola existente ou a criar nos termos do artigo 2- com
qualquer organismo de direito público que, dada a sua
localização, esteja interessado no funcionamento dessa

O Conselho Supenor, deliberando por maioria de dois
terços dos votos, pode negociar acordos de participação
relativos a uma escola existente ou a criar nos termos do

artigo 22 com qualquer organismo de direito público que ,
dada a sua localização, esteja interessado no funciona

escola . Através da conclusão de tais acordos , esses

mento dessa escola. Através da conclusão de tais acor

organismos podem obter um lugar e um voto no Conselho
Superior relativamente a questões respeitantes à escola
em causa, se a sua contribuição financeira permitir
financiar parte essencial do orçamento da escola; podem
igualmente obter um lugar e um voto no Conselho de
Administração da escola em questão.

dos, esses organismos podem obter um lugar e um voto
no Conselho Superior relativamente a questões respeitan
tes à escola em causa, se a sua contribuição financeira
permitir financiar parte essencial do orçamento da escola;
podem igualmente obter um lugar e um voto no Conselho
de Administração da escola em questão.

(Alteração 70)

Artigo ¿91-, primeiro parágrafo

O Conselho Superior, deliberando por unanimidade,
pode igualmente negociar acordos que não sejam acordos
de participação com organismos ou instituições de direito
público ou privado interessados no funcionamento de

O Conselho Supenor, deliberando por maioria de dois
terços dos votos, pode igualmente negociar acordos que
não sejam acordos de participação com organismos ou
instituições de direito público ou privado interessados no

uma das escolas existentes .

funcionamento de uma das escolas existentes .

(Alteração 7 1 )

Artigo 31'-, n" 1
1 . Qualquer das partes contratantes pode denunciar a
presente convenção mediante notificação escrita dirigida
ao Governo luxemburguês, o qual dará conhecimento da
recepção de tal notificação às restantes Partes Contratan

1 . Qualquer das partes contratantes pode denunciar o
presente acordo mediante notificação escrita dirigida à
Comissão Europeia, a qual dará conhecimento da recep
ção de tal notificação às restantes Partes Contratantes. A

tes . A denúncia deve ser notificada antes de

denúncia deve ser notificada antes de 1 de Setembro do

1

de

Setembro do ano anterior àquele em que deverá produzir

ano anterior àquele em que deverá produzir efeitos .

efeitos .

(Alteração 72)
Artigo 31-, n" 2

2 . A parte contratante que denunciar a presente
convenção renuncia a qualquer quota-parte dos bens das
escolas . O Conselho Superior decidirá das medidas de
organização a adoptar, incluindo as medidas relativas ao
pessoal , na sequência de uma denúncia por uma das
Partes Contratantes .

2. O Estado-membro que denunciar a presente
convenção renuncia a qualquer quota-parte dos bens das
escolas . Os Representantes das Partes Contratantes deci
dirão das medidas de organização a adoptar, incluindo as
medidas relativas ao pessoal , na sequência de uma
denúncia por uma das Partes Contratantes .
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(Alteração 73)
Artigo 312, n'- 4
4.
Qualquer das Partes Contratantes pode solicitar a
alteração da presente convenção. Para o efeito, notificará
o seu pedido ao Governo luxemburguês, o qual, junta
mente com a Parte Contratante que assegurar a Presi
dência do Conselho das Comunidades Europeias, proce
derá às diligências necessárias para a convocação de
uma Conferência Intergovernamental.

4. Qualquer das Partes Contratantes pode solicitar a
alteração da presente convenção. Para o efeito, notificará
o seu pedido à Comissão Europeia, que discute, no
âmbito do Conselho Superior, propostas de alteração. A
Comissão das Comunidades Europeias apresenta propos
tas de alteração ao Parlamento Europeu, com base no
artigo 1262 do Tratado da União Europeia.

(Alteração 75 )
Artigo 322-, primeiro parágrafo

O pedido de adesão a presente convenção por parte de
qualquer Estado que se torne membro das Comunidades
Europeias será dirigido, por escrito, ao Governo luxem
burguês, que do facto informará as demais partes contra
tantes .

O pedido de adesão à presente convenção por parte de
qualquer Estado que se torne membro das Comunidades
Europeias será dirigido, por escrito, à Comissão das
Comunidades Europeias, que do facto informará as
demais partes contratantes .

(Alteraçâo 74)
Artigo 32'-, segundo parágrafo
A adesão produzirá efeitos no dia 1 do mês de Setembro
seguinte à data de depósito dos instrumentos de adesão
junto do Governo luxemburguês.

A adesão produzirá efeitos no dia 1 do mês de Setembro
seguinte à data de apresentação, pelo Estado-membro em
questão, do pedido de adesão.

(Alteração 76)
Artigo 33'-

A presente convenção será ratificada pelos Estados
-membros, partes contratantes, de acordo com as respec
tivas normas constitucionais . No que se refere às Comu
nidades Europeias, a presente Convenção será celebrada
de acordo com os Tratados que as instituem. Os instru
mentos de ratificação e o acto de notificação da celebra
ção da presente Convenção serão depositados junto do
Governo luxemburguês, depositário dos Estatutos das
Escolas Europeias . Este Governo notificará o depósito a

A presente convenção será ratificada pelos Estados
-membros, partes contratantes, de acordo com as respec
tivas normas constitucionais. No que se refere à União
Europeia, a presente Convenção será celebrada de acordo
com os Tratados que a instituem . Os instrumentos de
ratificação e o acto de notificação da celebração da
presente Convenção serão depositados junto da Comis
são, que também é depositária dos Estatutos das Escolas
Europeias . Esta notificará o depósito a todas as outras

todas as outras Partes Contratantes .

Partes Contratantes .

A presente convenção entra em vigor no primeiro dia do
mês seguinte ao do depósito de todos os instrumentos de
ratificação pelos Estados-membros, bem como dos actos
de notificação da celebração pelas Comunidades Euro
peias .

A presente convenção entra em vigor no primeiro dia do
mês seguinte ao do depósito de todos os instrumentos de
ratificação pelos Estados-membros, bem como dos actos
de notificação da celebração pelas Comunidades Euro
peias .

A presente convenção, redigida num único exemplar, nas
línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, francesa, ingle
sa, italiana, grega, neerlandesa e portuguesa, fazendo fé
qualquer dos textos , será depositada nos arquivos do
Governo luxemburguês, que dela enviará uma cópia
autenticada a cada uma das demais partes contratantes .

A presente convenção redigida num único exemplar, nas
línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, francesa, ingle
sa, italiana, grega, neerlandesa e portuguesa, fazendo fé
qualquer dos textos , será depositada nos arquivos da
Comissão Europeia, que dela enviará uma cópia autenti
cada a cada uma das demais partes contratantes .
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(Alteraçâo 77)
Artigo 342, segundo parágrafo

Salvo disposições em contrário da presente convenção, o
acordo permanece em vigor.

O acordo relativo ao diploma europeu de estudos secun
dários (ibaccalauréat européen) é aplicado em conformi
dade com a presente convenção.

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de decisão
do Conselho respeitante à conclusão, pela Comunidade Económica Europeia e pela Comunidade
Europeia da Energia Atómica, da convenção relativa ao Estatuto das escolas europeias
(CC)M(93)0061 — C3-0142/93)

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (C(DM(93)0061 ) ('),
— Consultado pelo Conselho, nos termos do artigo 2352 do Tratado CE e nos termos do artigo
2032 do Tratado CEEA (C3-0142/93 ),

— Tendo em conta o relatório da Comissão para a Cultura, a Juventude, a Educação e os Meios
de Comunicação Social e os pareceres da Comissão do Controlo Orçamental e da Comissão
dos Orçamentos (A3-0160/94),

1.

Aprova a proposta da Comissão, com as alterações que nela introduziu ;

2. Insta a Comissão a modificar a sua proposta nesse sentido, consequência, nos termos do n2 2
do artigo 1892-A do Tratado CE e do segundo parágrafo do artigo 1 192 do Tratado CEEA;

3.

Solicita ao Conselho que o informe, caso pretenda afastar-se do texto aprovado pelo

Parlamento ;

4.

Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione modificar substancialmente a proposta da

Comissào ;

5.
C)

Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer ao Conselho e à Comissão.
JO C 93 de 2.4.1993 , p. 3
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19. Radiações ionizantes

*

A3-0147/94

Proposta alterada de directiva do Conselho que fixa as normas basicas de segurança relativas a
protecção da saúde dos trabalhadores e da população contra os perigos resultantes das radiações
ionizantes ( COM(93) 0349 -C3-0282/93)

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO (*)

DO PARLAMENTO

(Alteração 1 )
Após o sexto considerando (novo considerando)
Considerando que a exposição a diversos agentes suscep
tíveis de agirem sobre a saúde provoca fenómenos de
sinergia e que, por este motivo, será conveniente adaptar
as normas a uma avaliação dos factores de risco que tome
em consideração esses fenómenos de sinergia ;

(Alteração 2)

Após o sexto considerando (novo considerando)
Considerando que o embrião humano é particularmente
sensível às radiações, em especial durante os primeiros
dias do seu desenvolvimento, e que, por este motivo, será
conveniente adaptar as normas de exposição em função
do melhoramento dos conhecimentos neste domínio por
forma a garantir a sua protecção máxima ;

(Alteração 3 )
Após o décimo segundo considerando (novo considerando)
Considerando que uma grande parte do abastecimento
em urânio da Comunidade Europeia é assegurado pela
exploração de minas de urânio que se situam fora do
território da Comunidade e que a Comunidade tem o
dever de assegurar às populações dos países terceiros
envolvidos um nível de protecção sanitária equivalente
àquele que assegura no seu próprio território;

(Alteração 4)
Após o décimo quarto considerando (novo considerando)
Considerando que a presente Directiva não exclui a
possibilidades de os Estados-membros aplicarem, com
vista à protecção da saúde dos trabalhadores e do público
em geral, normas mais severas do que as por ela estabe
lecidas ;

(*)

JO C 245 de 09.09.1993 , p. 5
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(Alteração 5 )
Artigo 1

Acidente : acontecimento imprevisto que provoque danos
numa fonte ou do qual resulte ou possa resultar numa
exposição dos membros da população superior ao nível
de intervenção adequado ou numa exposição dos traba
lhadores superior aos limites de dose adequados.

«Acidente »

Acidente : acontecimento imprevisto que provoque danos
numa fonte ou do qual resulte ou possa resultar uma
ultrapassagem dos limites de dose para os membros da
população ou os trabalhadores.

(Alteração 6)
Artigo 1

«Exposição de emergência »

Exposição de emergência: exposição justificada em con
dições anormais para prestar assistência a indivíduos em
perigo, evitar a exposição de um grande número de
pessoas ou salvar uma instalação ou uma fonte de valor,
que implique que um dos limites de dose fixados para os
trabalhadores expostos possa ser excedido.

Exposição de emergência: exposição justificada em con
dições anormais para prestar assistência a indivíduos em
perigo, evitar a exposição de um grande número de
pessoas, que implique que um dos limites de dose fixados
para os trabalhadores expostos possa ser excedido.

(Alteraçâo 7 )
Artigo 1 ": «Dano»
Dano : efeitos deletérios observáveis clinicamente nos
indivíduos ou nos seus descendentes . O termo inclui a

Dano : efeitos deletérios observáveis clinicamente nos
indivíduos ou nos seus descendentes .

probabilidade de ocorrência de tais efeitos .

(Alteração 8)

Artigo I-: «Intervenção»

Intervenção : actividade humana destinada a diminuir a
exposição global dos indivíduos a radiações pela elimi
nação de fontes existentes, a alteração de vias de exposi
ção existentes ou pela redução do número de indivíduos
expostos a uma fonte existente .

Intervenção : actividade humana destinada a diminuir a
exposição global dos indivíduos a radiações pelo afasta
mento ou circunscrição de fontes existentes, a alteração
de vias de exposição existentes où pela redução do
número de indivíduos expostos a uma fonte existente .

(Alteração 9)
Artigo 1": «Prática »

Pratica: actividade humana de que pode resultar um
aumento da exposição global dos indivíduos às radia
ções provenientes de uma fonte.

Pratica: conjunto de actividades coordenadas que impli
cam uma exposição a radiações e que têm um objectivo
bem definido .

(Alteraçâo 10)
Artigo 1 ": «Substância radioactiva »
Substância radioactiva: qualquer substância que conte
nha um ou mais radionuclídeos, cuja actividade ou
concentração não possa ser menosprezada do ponto de
vista da protecção contra as radiações.

Substancia radioactiva: qualquer substancia que conte
nha um ou mais radionuclídeos , cuja presença possa dar
origem a uma contaminação do ambiente ou a uma
exposição não desprezável .
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(Alteraçâo 1 1 )

Artigo 22, após o parágrafo único (novo parágrafo)
A Comunidade Europeia garantirá, designadamente
através da sua intervenção junto das organizações inter
nacionais competentes, o respeito dos limites de exposição
previstos pela presente directiva, bem como das medidas
de prevenção médica, nas minas de urânio situadas em
países terceiros que contribuam para abastecer os Esta
dos-membros.

(Alteração 12)

Artigo 3-, n'- 2, frase introdutória e alíneas a), b) e c)

2.

É todavia, dispensável a declaração no caso das

seguintes práticas :
a)

Utilização e posterior eliminação de substâncias
radioactivas, se as quantidades em causa não ultra
passarem no total os valores indicados na coluna 2
do quadro A, apresentado no anexo /;

b)

Utilização e posterior eliminação de substâncias
radioactivas cuja concentração de actividade por
unidade de massa não ultrapasse os valores indica
dos na coluna 3 do quadro A, apresentado no anexo

2.

quantidades reduzidas de substâncias radioactivas ;
— os radioisótopos que aplicam deverão apresentar
uma radiotoxicidade reduzida e uma curta duração
de vida (ver lista no anexo I);

— os riscos que implicam deverão ser insignificantes,
incluindo em caso de má utilização ou má gestão dos
resíduos resultantes .

I;

c)

É, todavia, dispensável a declaração no caso das

práticas que respeitem os critérios seguintes :
— que implicam uma utilização em pequena escala e em

A lista destas práticas isentas será proposta pela
Comissão num prazo de seis meses após a adopção da
presente directiva, após consulta do grupo de peritos
instituídos nos termos do artigo 31- do Tratado

Utilização de aparelhos que contenham substâncias
radioactivas em quantidades ou concentrações supe
riores aos valores indicados nas alíneas a) ou b),
desde que :
1 ) Sejam de um tipo autorizado pela autoridade
competente do Estado-membro,
2) Se apresentem sob a forma de fontes seladas que
garantam uma protecção eficaz contra qualquer

CEEA .

contacto com as substâncias radioactivas e con

tra qualquer fuga das mesmas,
3) Não produzam, em condições de funcionamento
normais, um débito de dose superior a 1 fiSv h ' à
distância de 0,1 m de qualquer superfície aces
sível do aparelho ',

(Alteraçâo 13 )
Artigo 3'i, n" 2, alineas d), e) e f)

d) Utilização de qualquer equipamento eléctrico ao qual
se aplique a presente directiva, desde que :
1 . Seja de um tipo aprovado pela autoridade com
petente do Estado-membro ;
2 . Não produza, em condições de funcionamento
normais, um débito de dose superior a 1 [xSv h 1 à
distância de 0, 1 m de qualquer superfície acessí
vel do aparelho;

2 bis.

É dispensável a declaração:

a) Para a utilização de qualquer equipamento eléctrico
ao qual se aplique a presente directiva, desde que :
1 . Seja de um tipo aprovado pela autoridade com
petente do Estado-membro, e
2 . Não produza, em condições de funcionamento
normais, um débito de dose superior a 1 ^iSv h 1 à
distância de 0,1 m de qualquer superfície acessí
vel do aparelho;
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e) A utilização de quaisquer tubos de raios catodicos
destinados à visualização de imagens, desde que não
produzam, em condições de funcionamento normais,
um débito de dose superior a 1 |iSv h 1 à distância de
0, 1 m de qualquer superfície acessível do aparelho;

b) Para a utilização de quaisquer tubos de raios catodi
cos destinados à visualização de imagens, desde que
não produzam, em condições de funcionamento nor
mais, um débito de dose superior a 1 (j,Sv h" 1 à
distância de 0, 1 m de qualquer superfície acessível ao
aparelho.

f)

A ocupação de habitações e qualquer outra exposi
ção a fontes naturais sem prejuízo do disposto na
alínea c) do artigo 2".

(Alteração 14)
Artigo 3", n'- 3
3. A lista de práticas enunciada no número anterior
pode ser revista em conformidade com o procedimento
definido no artigo 56'-.

Suprimido

(Alteração 15 )

Artigo 4'-, n'~ 1 , frase introdutória

1.

É necessária autorização prévia para as seguintes

práticas :

1.

É necessária autorização prévia das autoridades

competentes dos Estados-membros para as seguintes
práticas :

(Alteração 16)
Artigo 4'-, n- 1, alinea b)

b) Eliminação de substâncias radioactivas ou reciclagem de material contendo substâncias radioactivas,
provenientes de qualquer instalação industrial, médica, veterinária ou de investigação, a menos que as
condições estabelecidas pelas autoridades compe
tentes sejam preenchidas;

b) Eliminação de substâncias radioactivas ou recicla
gem de material contendo substâncias radioactivas,
provenientes de qualquer instalação industrial, médi
ca, veterinária ou de investigação;

(Alteração 17)
Artigo 4'~, n'i 1 , alinea c)

c) Adição deliberada de substâncias radioactivas na
produção e no fabrico de produtos médicos e de bens
de consumo e colocação no mercado de tais produ-

c) Adição deliberada de substâncias radioactivas na
produção e no fabrico de produtos médicos e coloca
ção no mercado de tais produtos ;

tos ;

(Alteração 18)
Artigo 5

A adição deliberada de substancias radioactivas na pro
dução de géneros alimentícios, brinquedos, adornos pes
soais e produtos de cosmética, a activação deliberada de
tais bens e bem assim a respectiva colocação no mercado,
serão proibidas .

A adição deliberada de substancias radioactivas na pro
dução de géneros alimentícios, brinquedos, adornos pes
soais e produtos de cosmética, a activação deliberada de
tais bens, a respectiva colocação no mercado ou a sua
exportação, serão proibidas.
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(Alteraçào 19)
Artigo 6", n'~ 3, após o quarto travessão (novo travessão)

— a utilização que se considera que os destinatários
farão da fonte a transferir.

(Alteração 20)
Artigo 72, n'- 1 , alínea b)

b) Todas as exposições devem ser mantidas a um nível
tão baixo quanto razoavelmente possível, tendo em
conta os factores económicos e sociais ; as autorida
des competentes estabelecerão restrições de dose
genéricas para práticas específicas ;

b) Todas as exposições devem ser mantidas a um nível
tão baixo quanto razoavelmente possível ; as autori
dades competentes estabelecerão restrições de dose
genéricas para práticas específicas ;

(Alteração 21 )
Artigo 7(~, n(- 2, alínea a)
a) Exposição de indivíduos como parte do diagnóstico
ou do tratamento médico a que estão submetidos ;

a) Exposição de indivíduos como parte do diagnóstico
ou do tratamento médico a que estão submetidos ; o
atrás disposto não se aplica aos diagnósticos radioló
gicos quando estes são exigidos pela entidade patro
nal ou pela natureza do trabalho efectuado;

(Alteração 22)
Artigo 92, n" 1

1 . O limite de dose eficaz para os trabalhadores expos
tos é fixado em 20 mSv, em média, por ano, relativamen
te a um período de cinco anos consecutivos ( 100 mSv em
cinco anos), na condição de a dose eficaz não exceder 50
mSv em qualquer ano. Este limite aplica-se à soma das
doses decorrentes da exposição externa no período indi
cado e do equivalente de dose resultante em 50 anos ,
decorrente das incorporações ocorridas no mesmo perío
do .

1 . O limite de dose eficaz para os trabalhadores expos
tos é fixado em 20 mSv, em média, por ano, relativamen
te a um período de cinco anos consecutivos ( 100 mSv em
cinco anos), na condição de a dose eficaz não exceder 50
mSv em qualquer ano. Este limite aplica-se à soma das
doses decorrentes da exposição externa no período indi
cado e do equivalente de dose resultante em 50 anos,
decorrente das incorporações ocorridas no mesmo perío
do. Quando a presente directiva entrar em vigor, o limite
aplicar-se-á à média anual calculada relativamente aos
últimos cinco anos.

(Alteração 23 )
Artigo 92, n- 2 bis (novo)
2 bis.

Estes limites de dose serão revistos très anos

após a adopção da presente directiva, ou antes dessa data,
caso existam novos elementos de apreciação.

(Alteração 24)
Artigo lui

Desde o momento em que uma mulher comunique a
direcção, em conformidade com a legislação nacional

Desde o momento em que uma mulher comunique à
direcção, em conformidade com a legislação nacional
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e/ou a pratica nacional , o seu estado de gravidez, o feto
beneficiará, na medida do possível, das medidas de
protecção previstas para a população em geral . A exposi
ção da mulher grávida no meio profissional deve ser tão
reduzida quanto possível e as suas condições de trabalho
devem ser de molde a garantir que o equivalente de dose
recebido pelo feto não exceda 1 mSv durante o tempo de
gravidez restante .

e/ou a prática nacional, o seu estado de gravidez, o feto
beneficiará das medidas de protecção previstas para a
população em geral . A exposição da mulher grávida no
meio profissional deve ser tão reduzida quanto possível e
as suas condições de trabalho deverão garantir que o
equivalente de dose recebido pelo feto não exceda 1 mSv
durante o tempo de gravidez restante . Estas disposições
serão aplicadas sem prejuízo da directiva 92/85/CEE
relativa à implementação de medidas destinadas a pro
mover a melhoria da segurança e da saúde das trabalha
doras grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho.

(Alteração 25 )
Artigo 11-, n" 2 bis (novo)

2 bis. Estas disposições serão aplicadas sem prejuízo
da directiva 92/85/CEE relativa à implementação de
medidas destinadas a promover a melhoria da segurança
e da saúde das trabalhadoras grávidas, puérperas ou
lactantes no trabalho.

(Alteraçâo 26)
Artigo 13", n'i 1, frase introdutôria
1.
Em circunstâncias excepcionais apreciadas caso a
caso, as autoridades competentes podem, se tal for
necessário à realização de determinadas actividades
específicas, autorizar que um certo número de trabalha
dores identificados se submeta a exposições profissionais
individuais superiores aos limites de dose definidos no
artigo 92, mas que não excedam os níveis máximos de
exposição estabelecidos para esse caso específico pelas
autoridades competentes . Respeitar-se-ão as seguintes
condições :

1 . Em circunstâncias excepcionais apreciadas caso a
caso, as autoridades competentes podem, se tal for
necessário à realização de determinadas actividades
específicas, autorizar que um certo número de trabalha
dores voluntários identificados se submeta a exposições
profissionais individuais superiores aos limites de dose
definidos no artigo 92, mas que não excedam os níveis
máximos de exposição estabelecidos para esse caso
específico pelas autoridades competentes . Respeitar-se
-ão as seguintes condições :

(Alteração 27 )
Artigo 13-, n'i 2

2. A ultrapassagem dos limites de dose na sequêíicia
de exposições especialmente autorizadas não é, necessa
riamente, uma razão para excluir o trabalhador da sua

2.
Caso os limites de dose sejam ultrapassados na
sequência de exposições especialmente autorizadas, o
trabalhador será excluído do trabalho em áreas controla

das até ao final do ano em curso considerado para fins do

actividade habitual.

cálculo de dose .
Os Estados-membros tomarão todas as medidas necessá

rias com vista a proibir o despedimento de trabalhadores
que tenham sido sujeitos a exposições especialmente
autorizadas, salvo em casos excepcionais não relaciona
dos com a exposição especialmente autorizada que se
encontrem previstos na legislação e/ou prática nacional e,
se for caso disso, sob reserva de acordo da autoridade
competente.

(Alteração 28)
Artigo 14-, n2 2

2. O limite para a dose eficaz e fixado em 1 mSv por
ano. No entanto, em condições especiais, pode ser auto

2 . O limite para a dose eficaz é fixado em 1 mSv por
ano. No entanto, em condições especiais, pode ser auto
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nzado um valor mais elevado de dose eficaz num único

nzado um valor mais elevado de dose eficaz num único

ano, desde que a dose média ao longo de 5 anos
consecutivos não exceda 1 mSv por ano . Este limite
aplica-se à soma das doses decorrentes da exposição
externa no período indicado e da dose resultante, decor
rente das incorporações ocorridas no mesmo período,
calculada para 50 anos (70 no caso de crianças).

ano, desde que a dose média ao longo de 5 anos
consecutivos não exceda 1 mSv por ano . Este limite
aplica-se à soma das doses decorrentes da exposição
externa no período indicado e da dose resultante, decor
rente das incorporações ocorridas no mesmo período,
calculada para 50 anos (70 no caso de crianças). Quando
a presente directiva entrar em vigor, o limite aplicar-se-á
à média anual calculada relativamente aos últimos cinco
anos.

(Alteração 29)
Artigo 14 n" 3 bis (novo)
3 bis.

Estes limites de dose serão revistos très anos

após a adopção da presente directiva, ou antes dessa data,
caso existam novos elementos de apreciação.

(Alteração 54)
Artigo 15'- bis (novo)

A menos que de tal facto resulte um prejuízo grave para a
saúde das mulheres em questão, qualquer diagnóstico
radiológico que abranja as zonas pélvica e abdominal
será obrigatoriamente adiado para depois do período de
10 dias que se segue ao início da menstruação.

(Alteração 30)
Artigo 17'No calculo da dose efectiva, utilizar-se-ão os métodos

No calculo da dose efectiva, utilizar-se-ão os métodos

referidos no presente título ou outros métodos apropria

referidos no presente título ou outros métodos equivalen

dos .

tes .

(Alteraçâo 31 )
Artigo 18'-, n" 1

1.
No que respeita a radiação externa, podem utilizar
-se os valores indicados no anexo II para calcular as
pertinentes doses equivalentes e doses eficazes .

1.
No que respeita à radiação externa, serão utilizados
os valores indicados no anexo II para calcular as perti
nentes doses equivalentes e doses eficazes .

(Alteraçâo 32)
Artigo 18^., n" 2

2.

No que respeita a exposição interna resultante de

um radionuclídeo ou de uma mistura de radionuclídeos,

podem utilizar-se os métodos indicados nos anexos H e
III para calcular as doses eficazes .

2.
No que respeita à exposição interna, os limites de
dose fixados nos artigos 92, 122 e 142 serão considerados
como respeitados se os valores das incorporações não
ultrapassarem os limites.

N2C 128/216

9 . 5 . 94

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Quarta-feira, 20 de Abril de 1994
ALTERAÇOES

TEXTO

DA COMISSÂO

DO PARLAMENTO

(Alteração 33 )
Artigo 18% n" 2 bis (novo)

2 bis. Na pendencia da reapreciação definitiva dos
modelos metabólicos que permitirá completar o anexo
III, os limites anuais de incorporação em vigor serão os
que figuram no anexo III da Directiva 80/836/Euratom
corrigidos pela adopção dos novos factores de pondera
ção tecidular que figuram no anexo II e dos novos limites
de equivalente de dose efectiva fixados nos artigos 92 122 e
142.

(Alteração 34)

Artigo 2(f-, n? 2

2 . Deve estabelecer-se uma distinção entre áreas controladas e áreas vigiadas.

2. Deve estabelecer-se uma distinção entre areas con
troladas e áreas vigiadas :
— qualquer área na qual os três décimos dos limites de
dose anuais fixados para os trabalhadores expostos
sejam susceptíveis de ser ultrapassados deverá cons
tituir uma área controlada ou nela ser incluída;

— será considerada área vigiada qualquer zona na qual
um décimo dos limites de dose anual fixados para os
trabalhadores expostos seja susceptível de ser ultra
passado e que não seja considerada como área
controlada.

(Alteração 35 )
Artigo 21í

As prescrições mínimas para uma area controlada impli
cam a sua delimitação e a criação de um controlo de
acesso cujas normas serão definidas, por escrito, pela
administração.

As prescrições mínimas para uma area controlada são as
seguintes:

a) delimitação da área e criação de um controlo de
acesso cujas normas serão definidas, por escrito, pela
administração;
b) afixação de sinalização indicativa do tipo de área, da
natureza das fontes e dos respectivos riscos ineren
tes ;

c)

estabelecimento de instruções de trabalho adaptadas
ao risco radiológico em função das fontes e das
operações envolvidas.

(Alteração 36)
Artigo 222, epígrafe e primeiro parágrafo

Medidas discricionárias aplicáveis às áreas controladas
e vigiadas

Medidas aplicáveis às áreas vigiadas

Tendo em conta a natureza e a importância dos riscos
radiológicos nas áreas controladas e vigiadas, importa :

As prescrições mínimas para uma área vigiada são:
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a) Afixar sinalização indicativa do tipo de área, da
natureza das fontes e dos respectivos riscos ineren

a) Afixar sinalização indicativa do tipo de area, da
natureza das fontes e dos respectivos riscos ineren

tes ;

tes ;

b) Prever instruções de trabalho adaptadas ao risco
radiológico em função das fontes e das operações

b) Prever instruções de trabalho adaptadas ao risco
radiológico em função das fontes e das operações

envolvidas ;

envolvidas ;

c) Organizar uma vigilância radiológica do ambiente
em conformidade com o disposto no artigo 262,

c)

Organizar uma vigilância radiológica do ambiente
em conformidade com o disposto no artigo 262, tendo
em conta a natureza e a importância dos riscos
radiológicos nas áreas vigiadas.

(Alteraçâo 37)
Artigo 242, alinea c)

c)

Receber formação em matéria de protecção contra
radiações .

c)

Receber formação em matéria de protecção contra
radiações . Nenhuma pessoa terá acesso às áreas con
troladas sem ter recebido uma formação prévia em
matéria de protecção radiológica. Esta condição de
formação é igualmente válida para os trabalhadores
das empresas de subcontratação chamadas a efec
tuar um trabalho nas áreas controladas (dever de

formação).
(Alteraçâo 38)
Artigo 24'-, após o segundo parágrafo (novo parágrafo)
O trabalho temporário não é autorizado nas áreas con
troladas.

(Alteraçâo 39)
Artigo 301-, n'~ 1 bis (novo)
1 bis.

Os resultados globais da vigilancia individual

serão igualmente colocados à disposição dos representan
tes dos trabalhadores, sendo contudo preservado o segre
do médico.

(Alteração 40)
Artigo 34(-, n" 3

3.
Os serviços médicos do trabalho aprovados ou o
médico aprovado podem indicar a necessidade de pro
longamento da vigilância médica após cessação do
trabalho durante o tempo que eles considerarem necessá
rio para preservar a saúde do interessado .

3 . A vigilância médica devera prolongar-se pelos
quinze anos seguintes à cessação do trabalho.

(Alteração 41 )
Artigo 43-, n- 2, alínea a)

a)

Actividades em locais de trabalho nos quais , confor
me declaração, seja necessário controlar a presença
de radão ou de radiações gama, como, por exemplo,
estações termais, grutas , minas (que não de urânio) e
outros locais de trabalho subterrâneos ;

a) Actividades em locais de trabalho nos quais, confor
me declaração, seja necessário controlar a presença
de radão ou de radiações gama, como, por exemplo,
estações termais, grutas, minas (que não de urânio) e
outros locais de trabalho subterrâneos , todos os locais

de trabalho situados em zonas geológicas propícias às
emanações de radão ;
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(Alteração 42)
Artigo 43-, n" 3

3 . Sem prejuízo dos números anteriores, o presente
título não é aplicável à presença de potássio-40 no
organismo, aos raios cósmicos ao nível do solo ou aos

3 . Sem prejuízo dos números antenores , o presente
título não é aplicável à presença de potássio-40 no
organismo, aos raios cósmicos ao nível do solo.

radionuclídeos presentes na crusta terrestre.

(Alteração 43 )
Artigo 44'i, n" 2 bis (novo)

2 bis. A agência Euratom organizara, em cooperação
com os países terceiros e após consulta das organizações
não-governamentais representativas dos trabalhadores
em questão, inquéritos sobre as condições de trabalho nas
minas de urânio que contribuem para o abastecimento
dos Estados-membros. Os resultados do inquérito serão
avaliados em função dos limites de exposição previstos
pela presente directiva e deverão condicionar as impor
tações futuras de urânio.

(Alteração 44)
Artigo 46'Cada Estado-membro, tomará todas as medidas necessá

Cada Estado-membro, tomará todas as medidas necessá

rias à garantia da protecção da população.

rias à garantia da melhor protecção possível da popula
ção.

(Alteraçâo 45 )
Artigo 51'-, n'~ 2, alinea a), primeiro travessâo

— a redução dos efeitos nocivos para a saúde devidos a
radiações, em resultado de reduções das doses, deve
ser suficiente para justificar os inconvenientes e os
custos, incluindo os custos sociais, da intervenção,

— a redução dos efeitos nocivos para a saúde devidos a
radiações, em resultado de reduções das doses , deve
ser suficiente para justificar os custos sociais da
intervenção,

(Alteraçâo 46)
Artigo 572, n'~ 2, alinea a), terceiro travessâo
— os limites de dose, tal como estão estabelecidos nos

— os limites de dose , tal como estão estabelecidos nos

artigos 9- e 142, não se aplicam em caso de interven
ção. Todavia, os níveis de intervenção adoptados nos

artigos 92 e 142, não se aplicam em caso de interven
ção. Todavia, os níveis de intervenção adoptados
pela legislação comunitária servem de orientação
para situações em que a intervenção é necessária;

termos da alinéa c) mais abaixo servem de orienta

ção para situações em que a intervenção é necessária;

(Alteração 47)
Artigo 51 '-, n'- 2, alinea c)

c) Cada Estado-membro adoptará níveis de intervenção, tendo em conta todos os níveis de intervenção
estabelecidos pela legislação comunitária;

c) Cada Estado-membro aplica os níveis de intervenção
fixados pela legislação comunitária;
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TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

(Alteração 48 )

Artigo 5H, n~ 2, alínea f bis) (nova)

f bis) Cada Estado-membro deverá inquirir e proceder
a uma apresentação pública objectiva das circuns
tâncias e das consequências de cada acidente que
tenha dado origem a uma intervenção.

(Alteração 49)
Artigo 55'-, ni 2 bis (novo)
2 bis.

Cada Estado-membro assegurara que o pessoal

dos serviços de emergência receba uma formação que
cubra todos os aspectos respeitantes às exposições de
emergência.

(Alteração 50)

Artigo 56-,
2 . Mediante maioria qualificada, o Conselho decidirá
acerca da proposta no prazo de três meses .

2

2. Mediante maioria qualificada, o Conselho decidirá
acerca da proposta no prazo de três meses, após consulta
do Parlamento Europeu.

(Alteração 5 1 )
Artigo 58^ bis (novo)
Artigo 582 bis
Revisâo da directiva

A presente directiva sera submetida a uma revisão
regular por forma a ter em conta novos conhecimentos
científicos sobre os riscos sanitários ligados à radioactivi
dade.

(Alteraçâo 56)
Anexo /

O anexo / é substituído pelo texto seguinte:
Lista dos radioisótopos de vida curta (T < 30 dias) e de
baixo nível de radioactividade :

8O l5, 25Mn51 , 25Mn52m, 2sMn56, 27C058m,
27Co60m, 27C061 , 27Co62m, 3oZn69 , 32Ge71 ,
36Kr76, 36Kr79, 36Kr83m, 36Kr85m , 3sSr85m ,
3sSr87m,

39Y9 "11, 41 Nb97, 4 1 Nb98, 42 M O 101 , 43Tc96m,
43TC"m ,
45Rh l03m, 49ln 1,3m,
52Te 127 , 52Te 129, 52Te 133 ,

53I 134, 55Cs 129, 55 C S 130, 55 C S 131 ,
55Cs l34m ,
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ALTERAÇÔES

TEXTO

DA COMISSÂO

DO PARLAMENTO

55CS 138, TôOS 191 -,

78Pt 193m, 7 8Pt l97m, 84P0203, 84P0205,
84P0207 ,

88Ra227 , 92U239, 94U235 , 94Pu243-

(Alteração 53)

Anexo III, segundo parâgrafo

Estas relações podem ser utilizadas para estimar a dose
eficaz pertinente. Se os limites derivadosforem utilizados
para exposição externa e para as incorporações, o limite
de dose eficaz pode ser aplicado pela expressão seguinte
para cada um dos grupos etários pertinentes:
(O presente anexo contém coeficientes de dose (Sv/Bq)
relativos a todos os radionuclídeos importantes, em
matéria de inalação e ingestão, para diversas categorias
etárias da população em geral e dos trabalhadores. No
que se refere à exposição a gases raros, são fornecidos
coeficientes na unidade Svy'/Bqm 3).

Os limites anuais de incorporação serão calculados para
diferentes faixas etárias da população (1 ano, 10 anos,
adultos) e para os trabalhadores a partir de modelos
metabólicos actualizados e tendo em conta os factores de

ponderação tecidular constantes do anexo II.

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta alterada de
directiva (CEEA) do Conselho que fixa as normas básicas de segurança relativas à protecção da
saúde dos trabalhadores e da população contra os perigos resultantes das radiações ionizantes
(COM(93)0349 — C3-0282/93)

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta alterada da Comissão ao Conselho COM(93)()349 ('),
— Consultado pelo Conselho nos termos dos artigos 3 12 e 322 do Tratado CEEA (C3-0282/93),
— 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 Sociais, do Emprego e do Ambiente
de Trabalho (A3-0147/94),

1.

Aprova a proposta alterada da Comissão, com as alterações que nela introduziu ;

2. Insta a Comissão a modificar a sua proposta nesse sentido, nos termos do segundo
parágrafo do artigo 1 192 do Tratado CEEA ;
3.

Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione modificar substancialmente a proposta da

Comissão ;

4.
C)

Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer ao Conselho e à Comissão.
JO C 245 de 9.9.1993 , p. 5
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20. Depurações étnicas — Direito de intervenção humanitária
a)

A3-0203/94

Resolução sobre as depurações étnicas
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta de resolução apresentada pelo Deputado Sapena Granell sobre os
efeitos das depurações étnicas (B3- 1649/92),
— Tendo em conta as suas resoluções sobre a matéria,
— Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos do Homem e a Convenção sobre a
Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, ambas de 1948 ,

— Tendo em conta as declarações aprovadas pelas Nações Unidas, em 1992, nomeadamente a
declaração sobre os direitos das pessoas pertencentes a minorias nacionais ou étnicas,
religiosas e linguísticas e a declaração sobre a protecção de todas as pessoas contra o
desaparecimento forçado,
— Tendo em conta os trabalhos da Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa,
nomeadamente a Conferência da CSCE sobre a dimensão humana (Paris 1 989; Copenhaga,
1990; Moscovo, 1991 ), bem como a Carta de Paris (21 / 1 1 / 1990),

— Tendo em conta o trabalho do mediador europeu, Lord Carrington, e nomeadamente o seu
«Provisions for the Convention » (medidas para a Convenção),
— Tendo especialmente em conta a declaração aprovada em 16 de Dezembro de 1991 pela
Cooperação Política Europeia sobre directrizes para o reconhecimento de novos Estados da
Europa Oriental e da União Soviética,
— Tendo em conta a declaração do Presidente belga do Conselho, W. Claes, de que o princípio
do respeito dos direitos humanos constituiria o fundamento para a intervenção da
Comunidade ,

— Tendo tomado conhecimento da Declaração de Viena dos Chefes de Estado dos Estados
-membros do Conselho da Europa em matéria de minorias nacionais ,
— Tendo em conta o preâmbulo do Tratado CE, o terceiro e quinto parágrafos do preâmbulo do

Acto Único Europeu e as disposições relativas a uma Política Externa e de Segurança
Comum do Tratado da União Europeia, em especial o n2 2 do artigo J. 1 ,

— Tendo em conta o relatório da Comissão de Inquérito sobre o Racismo e a Xenofobia
(A3 -0 1 95/90),

— Tendo em conta o artigo 452 do seu Regimento,

— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos e da Segurança (A3
0203/94),

A. Considerando que as depurações étnicas consistem no extermínio (genocídio) ou na
supressão física, política e cultural da presença de um ou mais grupos étnicos , levada a cabo
pela parte da população que para tanto detém o poder, através da limitação dos seus direitos
políticos e jurídicos, dos seus direitos ao ensino, à religião e outros, passando pela
assimilação e emigração compulsiva ou pela separação forçada de grupos étnicos, em vez de
se fomentar a convivência pacífica entre esses grupos ;
B. Verificando que as diferenças entre grupos étnicos constituem sempre pontos de partida
tanto para a cooperação amigável como para a polarização, e que a sugestão de um inevitável
ódio mútuo não é mais do que uma manipulação política;
C. Considerando que o direito à identidade e diversidade étnica é indissociável da manutenção
de um bom clima de convivência entre pessoas e grupos de diferentes etnias ;
D. Considerando que nem a integração forçada (assimilação, negação da diversidade, etc .) nem
a exclusão forçada (constituição de ghettos , discriminação, expulsão, extermínio) dos
grupos étnicos são políticas aceitáveis ;
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E. Considerando que o despertar do ódio étnico dá origem a um círculo vicioso que, muitas
vezes , só pode ser quebrado pela intervenção do exterior;

F. Considerando que as depurações étnicas e expulsões de que foram vítimas, através da
história, muitas regiões e povos da Europa deixaram marcas profundas e dolorosas que
continuam ainda a causar sofrimentos nos nossos dias , neste final do século XX ;

G. Chocado com a impotência do Conselho, que adquiriu um monopólio em matéria de
condução da política externa e de segurança comum, mas não é capaz de uma actuação
rigorosa e unânime contra as práticas bárbaras de depurações étnicas na ex-Jugoslávia,

quaisquer que sejam os responsáveis, no Cáucaso, na Ásia Menor ou no Médio Oriente, ou
contra práticas desumanas da mesma natureza utilizadas noutros países ;

H. Salientando que, apesar dos progressos significativos registados desde 1945 em matéria de
direitos humanos, os factos mostram que estamos em presença de um acervo muito frágil e
que a Declaração Universal dos Direitos do Homem não implica ainda, aparentemente, a
presença de vontade política, indispensável para aplicar esses direitos universalmente ;
I.

Verificando que a participação numa sociedade etnicamente mista não constitui por si só
qualquer problema, dado que já há séculos que grupos autóctones se integram mutuamente e
que a integração de novas minorias se processou sem dificuldades em vários casos ;

J.

Considerando que a existência de tais sociedades multiétnicas constitui uma expressão de
civilização e um suporte do pensamento europeu e salientando que uma cultura viva está
sempre aberta para a influência cultural do exterior, demonstrando assim possuir uma
tendência espontânea para a miscigenação, o que determina mesmo o carácter e a História de
muitos Estados e povos ;

K. Notando que as sociedades etnicamente mistas são muitas vezes julgadas negativamente por
pessoas que conhecem apenas uma situação monocultural e que se deixam frequentemente
influenciar por convições racistas de «raça pura» e de «pureza da espécie»;
L. Constatando que aqueles que têm memória de depurações étnicas, seja no papel de
«depurador» seja no de vítima, e aqueles que foram influenciados por histórias ou por uma
forma etnicista de ensino da História poderão ser facilmente levados a participar em novas
depurações étnicas ou a apoiarem política ou moralmente essas depurações ;
M. Chamando a atenção para o facto de que a manipulação étnica é mais provável quando a
sociedade mista (frequentemente urbana) ameaçada ou o grupo étnico ameaçado possuem
um nível de vida mais elevado do que o de um grupo que ocupa, ou ocupou anteriormente,
uma posição de outro modo privilegiada, enquanto que a tendência para conflitos étnicos
aumenta igualmente quando um grupo da população receia ser destituído da sua posição
privilegiada;
N. Considerando que, de acordo com a experiência, as estruturas e as ideologias totalitárias que
se desmoronam se transformam facilmente em totalitarismo étnico ;

O. Considerando, por conseguinte, as depurações étnicas como uma consequência extrema da
ausência de democracia política e social e da consciência de Estado de Direito;
P. Salientando que as depurações étnicas provocam prolongados e extremamente graves
prejuízos físicos, psicológicos, sociais e culturais fatais à sociedade ;
Q. Verificando que muitos cidadãos, apesar de sérias perdas de ordem pessoal, continuam
empenhados na luta pela coexistência pacífica e amigável de diversos grupos étnicos ;
R. Lembrando que deixou de ser possível fazer coincidir fronteiras nacionais com fronteiras
étnicas e que os esforços nesse sentido não constituirão nunca uma solução bem sucedida
para conflitos, antes estarão cada vez mais na origem de posteriores ajustes de contas
violentos ;

S. Chamando a atenção para a promessa repetidamente feita, e quebrada, pelo Conselho e pela
CPE de que na antiga Jugoslávia não seriam reconhecidas as expansões territoriais feitas à
custa de agressão e violência;
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T. Considerando que o direito à autodeterminação só pode concretizar-se no quadro de um
Estado de direito democrático e não pode, em nenhumas circunstâncias, basear-se em
considerações étnicas ;
U. Considerando que a violência étnica constitui um perigo para a paz e a segurança e que
qualquer cedência — mesmo quando essa violência se exerce fora das suas fronteiras —
ameaça a estabilidade e a segurança da União,

No que se refere às consequências das depurações étnicas

1 . Exige que o Conselho envide todos os esforços para quebrar o círculo vicioso da violência
étnica, nomeadamente nas regiões europeias onde a União tem responsabilidades primordiais ;

2 . Exige que o Conselho se empenhe plenamente na perseguição de todos os que incitam às
depurações étnicas e daqueles que as executam, uma vez que é evidente que essa violência não
compensa;

3 . Solicita à Comissão e ao Conselho que tomem medidas para acolher os militares, polícias ,
desertores e objectores de consciência que se recusem a prestar serviço nas forças armadas,
milícias ou outras unidades militares que praticam ou participam nas depurações étnicas ;
4. Exige que a União tome uma posição inequívoca contra a luta por Estados etnicamente
homogéneos , reforce e defenda os valores das sociedades etnicamente mistas e apoie os
Governos que representam estes valores ; e exige que, aquando da próxima revisão do Tratado da
União, este princípio seja solenemente incluído nos elementos de base de uma futura
Constituição Europeia;

5 . Condena toda e qualquer tentativa de criação de Estados etnicamente homogéneos através
do recurso à força ou a actos ilegais contra minorias e considera que é necessário impor sanções a
todos os Estados que utilizem métodos inaceitáveis contra as minorias ;
6 . Solicita ao Conselho e aos Estados-membros que apoiem amplamente o acolhimento de
vítimas de depurações étnicas, tanto nos seus próprios países como na região europeia, e que
evitem que os mesmos se encontrem em situações de ghetto ;

7 . Solicita à Comissão que elabore programas de acção com o objectivo de aliviar as
necessidades materiais e psíquicas das vítimas de depurações étnicas e que preveja, em tempo
oportuno, a possibilidade do regresso das populações às zonas de origem, antes que surjam
situações que, historicamente, tornem inexequível esse direito ;
8 . Solicita à Comissão que crie programas especiais que garantam um regresso bem sucedido
das vítimas ou, na impossibilidade do seu regresso ou reinstalação, assegurem a sua integração
no país de acolhimento ;
9. Rejeita a indiferença e a neutralidade relativamente a grupos etnicistas/racistas e exige que
o Conselho e a Comissão tomem uma posição inequívoca contra qualquer forma de depuração
étnica e contra a politização de diferenças étnicas ;

10.

É de opinião que a União não deve ficar impassível ante a ideia de que o ódio racista é

inevitável e pede que se elaborem, em concertação com as forças democráticas no local ,
projectos de conciliação;
1 1 . Propõe igualmente que a concessão de ajuda humanitária sirva também para fomentar a
convivência pacífica e condenar as depurações étnicas, para que fique bem claro que a
convivência pacífica só traz vantagens, enquanto que a uniformização e a depuração étnicas só
podem levar ao isolamento;
12 . Solicita à Comissão que , quando tiverem terminado os conflitos étnicos , liberte rapida
mente dotações para a reconstrução das infra-estruturas de comunicações, hospitais, habitações e
património cultural, bem como para o acompanhamento social , para que os cidadãos expulsos
dos seus locais de residência possam regressar;
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No que se refere a uma política preventiva para evitar depurações étnicas

1 3 . Manifesta o desejo de que a Comissão coordene a sua política geral, conjuntamente com a
CSCE e o Alto Comissário da CSCE para as minorias nacionais, de tal forma que os seus efeitos,
do ponto de vista da política externa, sejam optimizados na prevenção de conflitos étnicos, com o
objectivo de incentivar uma política adequada do Conselho ;
1 4. Salienta que a União tem uma função de exemplo face à comunidade internacional e deve
por isso ser a defensora, em palavras e actos , do anti-apartheid, das estruturas sociais pluralistas,
da democracia parlamentar e do Estado de Direito, e que deve, por conseguinte, apelar a que se
ponha cobro à xenofobia e à contínua erosão da cultura democrática na União e nos
Estados-membros ;

15 . Manifesta o desejo de que a União fomente a investigação social das causas e das
possibilidades de prevenção dos conflitos étnicos, bem como do modo como a sociedade
multiétnica pode ser utilizada para o florescimento das culturas ;
16 . Considera absolutamente necessário que se proceda rapidamente à elaboração de uma
Carta dos direitos dos grupos étnicos e à elaboração de mecanismos eficazes de controlo,
arbitragem e defesa, em colaboração com o Conselho da Europa;
17 .
Solicita ao Conselho que ofereça toda a sua colaboração ao Tribunal Internacional da
ex-Jugoslávia, fomentando a sua transformação num Tribunal Internacional Permanente;

18 . Exige que o Conselho deixe de refugiar-se em debates sobre novos planos e passe, pelo
contrário, a conceder mais facilidades a iniciativas existentes que garantam uma abordagem
eficaz e colabore, para tal, com outras organizações internacionais ;
19 . Alerta o Conselho e a Comissão contra as medidas, por si projectadas ou apoiadas, que
favorecem a polarização e a «depuração étnica» ou que, posteriormente, podem servir de
pretexto para este fim (como por exemplo, recenseamentos ou inscrições étnicas ou religiosas ,
identificação individual ou política de reconhecimento, etc .);
20. Convida o Conselho a alargar, no quadro da política externa e de segurança comum, a
aplicação efectiva do direito à ingerência humanitária, de modo a alertar a tempo as instituições
internacionais e a eliminar à nascença, recorrendo aos meios adequados, os «processos de
depuração étnica»;
2 1 . Salienta que o recurso a soluções militares para pôr termo às depurações étnicas deve ser
aprovado pela Organização das Nações Unidas ;
22 . Exige que a União utilize como critérios fundamentais para a negociação e manutenção de
acordos de associação o respeito pelos direitos humanos, bem como a recusa do etnicismo e/ou
da segregação racial e recorda aue as acções levadas a cabo pela comunidade internacional
contra o sistema de apartheid na Africa do Sul conduziram finalmente as autoridades deste país a
rever a sua política e a organizar eleições democráticas ;
23 . Solicita à União que ponha meios à disposição de organizações de assistência social , entre
as quais igrejas e grupos religiosos, organizações civis para a promoção do diálogo, associações
cívicas e meios de comunicação, da Europa Oriental e Ocidental, que se empenham em favor da
coexistência amigável e multiétnica;
24 . Alerta para as formas étnicopolarizadoras do ensino, formação, arte e jornalismo, e apela
aos ministros responsáveis, da Europa Central e Oriental , bem como ao Alto Comissário da
CSCE para as minorias nacionais, para contra elas reagirem de forma avisada;
25 . Manifesta o desejo de que os recursos dos programas PHARE e TACIS sejam utilizados
para reforçar a consciência democrática e de Estado de Direito no ensino, nos meios de
comunicação de massa e na cultura;
26. Propõe à Comissão que, em cooperação com o Parlamento, eleja periodicamente uma
cidade ou região que forneça exemplos de uma coexistência multiétnica bem sucedida e propõe a
instituição de um prémio para fomentar a investigação científica de processos de integração
social ;
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27 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, a Comissão e
aos Secretários-Gerais da UEO, do Conselho da Europa, da CSCE e da Organização das Nações
Unidas, bem como ao Governo legal da Bósnia-Herzegovina e a todos os governos dos Estados
sucedâneos da ex-Jugoslávia e da ex-União Soviética.

b) A3-0227/94

Resolução sobre o direito de intervenção humanitaria
O Parlamento Europeu ,

— Tendo em conta a proposta de resolução apresentada pelo Deputado Cano Pinto, em nome do
Grupo Socialista, sobre o direito à não ingerência nos assuntos internos de outro Estado
(B 3-0494/90),

— Tendo em conta as suas anteriores resoluções sobre este mesmo tema,

— Tendo em conta os resultados da audição sobre o direito de intervenção humanitária, que se
realizou no Parlamento Europeu em 25 de Janeiro de 1994,
— Tendo em conta a sua Resolução de 8 de Fevereiro de 1 994 sobre o papel da União na ONU e
sobre as questões relativas à reforma da ONU ('),
— Tendo em conta o artigo 45^ do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos e da Segurança e o parecer
da Comissão dos Assuntos Jurídicós e dos Direitos dos Cidadãos (A3-0227/94),

A. Considerando que a situação mundial após a Guerra Fria se caracteriza por um indice de
incerteza que possivelmente contém riscos maiores de instabilidade e de desencadeamento
de conflitos armados do que a situação anterior a 1989 ;
B. Considerando que os conflitos internos entre diferentes grupos étnicos , tanto na Europa
como noutros continentes, poderão facilmente alargar-se e internacionalizar-se e constituem
uma ameaça para a paz e a segurança internacionais ;
C. Considerando que antigos e recentes conflitos internos , alimentados por oposições étnicas ,
pelo renascimento do nacionalismo e por desconfianças com raízes históricas, já não são
mantidos sob controlo pela interferência das superpotências ;
D. Considerando que as repercussões dos conflitos armados para as populações civis inocentes
aumentam de forma constante e preocupante ;

E. Verificando com preocupação que o número de conflitos armados registados em determi
nado momento a nível mundial aumentou de cerca de 35 durante o período da guerra fria para
cerca de 60 na actualidade, e que, por esse motivo, a necessidade de assistência e de
ingerência humanitária é cada vez maior e que a opinião pública dos países democráticos
exige um forte compromisso de solidariedade ;
F. Considerando que uma das consequências mais graves de numerosos conflitos é o grande
número de refugiados, com todas as implicações daí decorrentes ;

G. Considerando, por um lado, que a «utilidade» das Nações Unidas para a resolução de
conflitos e a manutenção ou restauração da paz e da segurança internacionais aumentou e se
modificou em virtude do desaparecimento da oposição de blocos ;
C)

Cf. acta dessa data (Parte II, ponto 6)
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H. Considerando, por outro lado, que , havendo agora um recurso cada vez mais frequente às

Nações Unidas, esta organização corre o risco de ficar sobrecarregada, e reiterando,
portanto, a sua citada Resolução de 8 de Fevereiro de 1994 (relatório Trivelli —
A3-033 1 /93 ) sobre a necessidade de reformar e reforçar as Nações Unidas e de especializar e
descentralizar melhor a sua intervenção, recorrendo, nomeadamente, a organizações
regionais da ONU ;

I.

Considerando que o direito internacional tem tradicionalmente como ponto de partida o
princípio da não-ingerência nos assuntos internos de um Estado soberano, mas convicto, no
entanto, de que a referência tradicional à soberania dos Estados como carta branca para
qualquer acção arbitrária a nível interno já não é admissível ;

J.

Verificando, todavia, a aceitação geral do princípio de que os Direitos do Homem, tal como
se encontram definidos na Declaração Universal dos Direitos do Homem e nas Convenções
Internacionais das Nações Unidas sobre os direitos civis, políticos , económicos e culturais,
são universais , e que importantes documentos internacionais como a Acta Final de
Helsínquia e a Quarta Convenção de Lomé contêm disposições segundo as quais o respeito
pelos direitos humanos num país não cabe no âmbito dos « assuntos internos»;

K. Consciente do valioso papel desempenhado pelas organizações não governamentais na
protecção dos Direitos do Homem e na concessão de auxílio em situações de extrema
dificuldade ;

L. Considerando que será necessária uma tomada de posição política no que respeita à
admissibilidade da intervenção humanitária,
1 . Define o conceito de «intervenção humanitária» da seguinte maneira: a protecção por parte
de um Estado ou de um grupo de Estados dos direitos humanos fundamentais de pessoas que são
cidadãs de outros Estados e/ou que residem noutros Estados e em que tal actuação implica a
ameaça de recurso ou o recurso à violência;
2.
Entende que o direito internacional actual não deverá constituir necessariamente um
obstáculo ao reconhecimento do direito à intervenção humanitária;

3.

Recorda que o direito internacional é constituído em importante medida pela própria prática

dos Estados ;

4.
Considera que , se todos os outros argumentos tiverem fracassado, em última instância a
protecção dos Direitos do Homem poderá constituir justificação para a intervenção humanitária,
com ou sem recurso ao poder militar;

5 . Dá claramente preferência à intervenção sob a responsabilidade do Conselho de Segurança
das Nações Unidas ou com o acordo de um governo legítimo, mas entende que a intervenção
humanitária deve ser possível caso não seja viável , de forma razoável , qualquer outro tipo de
actuação ;

6 . Considera que se deve preparar e utilizar uma vasta gama de instrumentos de intervenção
humanitária, que podem ir desde o recurso à pressão política, diplomática e económica ao envio
de missões de observadores ou de mediadores, e, inclusivamente, até à ameaça ou ao recurso à
força no âmbito da ONU, pautando a sua utilização por critérios de justiça e eficácia;
7 . Considera que o conceito de intervenção humanitária não deve destruir os dez princípios da
Acta Final de Helsínquia, nomeadamente a integridade territorial de um Estado e a sua
independência e unidade política;

8 . Considera que qualquer decisão sobre o recurso à intervenção humanitária deve ter em
plena consideração a vontade das populações directamente interessadas e ter em vista o
restabelecimento de condições de auto-suficiência e de autonomia democrática;
9 . Considera necessário, de modo a ir ao encontro de algumas críticas contra a intervenção
humanitária, formular os critérios a que deverá obedecer uma tal intervenção por parte de um
Estado ou de um grupo de Estados ;
10.

Considera que deverão ser satisfeitos os seguintes critérios no caso de uma intervenção

humanitária:

a) Tratar-se de uma situação de emergência de carácter excepcional e particularmente grave
sob o ponto de vista humanitário, num Estado cujos governantes não possam ser chamados à
razão por outros meios excepto pelo recurso à força militar;
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b) Comprovar-se claramente que as estruturas das Nações Unidas não estão em condições de
promover uma reacção eficaz em tempo útil ;
c) Terem sido utilizados e esgotados todos os outros meios, na medida do possível e do
razoável ;

d) Os interventores deverão demonstrar um relativo «desinteresse» na situação, de forma a que
a protecção dos Direitos do Homem constitua o seu principal objectivo, sem intervenção de
quaisquer outros motivos de natureza política ou económica; sendo importante sublinhar a
este propósito a importância duma implementação integral dos acordos que impedem a
presença de forças armadas que possam gerar mais instabilidade ;

e) Os Estados que tenham sido formalmente condenados pela comunidade internacional em
virtude de uma intervenção ilegal numa região não podem ser autorizados a participar numa
intervenção humanitária noutras regiões até que tenham cessado todas as suas acções ilegais ;
f)

A intervenção deverá limitar-se a objectivos específicos e revestir-se apenas de consequên
cias políticas mínimas para a autoridade do Estado objecto da intervenção;

g) O recurso à força deverá ser proporcional e tempestivo ;
h) A intervenção deverá ser comunicada imediatamente às Nações Unidas e não ser objecto de
condenação ;

i)

11 .

A intervenção não deverá constituir uma ameaça para a paz e a segurança internacionais, não
causando maiores perdas de vidas humanas e maior sofrimento do que aqueles que havia o
propósito de evitar;
Sublinha a importância de uma aplicação consistente destes critérios ;

12 . Entende que, simultaneamente, deverão ser aplicados critérios rigorosos e objectivos , de
acordo com as Nações Unidas, no que se refere ao comportamento das forças militares utilizadas
numa intervenção humanitária e que toda e qualquer acção ilegal ou outro desvio das normas e
princípios do direito internacional deve ser penalizada de forma apropriada a fim de evitar
intervenções ilegais que involvam a violação dos direitos humanos e subvertam a paz ;
13 . Subscreve o direito de organizações não-governamentais de intervirem no território de um
Estado a favor das vítimas de catástrofes naturais , de actos de guerra e/ou da fome ;
14. Exorta a Comissão e o Conselho a apoiarem a acção das organizações de auxílio
não-governamentais no desempenho das suas funções no âmbito do direito de intervenção
humanitária;

1 5 . Solicita à Comissão e ao Conselho que se empenhem a favor do reconhecimento do direito
à intervenção humanitária e convida-os a apoiarem os critérios acima formulados, promovendo
nas instâncias internacionais a oportuna evolução do direito internacional neste sentido ;
16. Exorta também a União Europeia a reforçar o necessário alargamento dos processos de
diplomacia preventiva, incluindo os órgãos regionais, como a CSCE, que têm por missão a
protecção da paz e das fronteiras e a defesa dos Direitos do Homem ;
17 . Considerando que os acordos celebrados entre a União e países terceiros deveriam estar
dependentes do respeito pelos direitos humanos por parte desses países, solicita ao Conselho que
utilize mais amplamente o seu poder político e económico para assegurar a implementação,
nesses países, dos instrumentos internacionais existentes em matéria de direitos humanos ;

18 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão,
aos Governos e parlamentos dos Estados-membros, ao Secretário-Geral das Nações Unidas e ao
Secretário da CSCE .
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ANEXO

Resultados da votação nominal
(+) = A favor
(-) = Contra

(O) = Abstenção
1 . Recurso — ponto IV
(+)
ARC : Canavarro

LDR: von Alemann, Bertens, Delorozoy , Galland, Maher, Wijsenbeek

PPE: Habsburg, Hoppenstedt, Jarzembowski , Kellett-Bowman , Klepsch, Lagakos , Lenz,
Menrad, Seligman
PSE : Frimat, Fuchs , Imbeni , McGowan , Rossetti , Trivelli

RDE: Chesa, Lane, Pasty
V : Aghetta, Bettini, Boissière , van Dijk, Ernst de la Graete, Langer, Onesta, Verbeek
(-)

CG : Dessylas, Ephremidis, Miranda da Silva
NI: Domingo Segarra, Gutiérrez Díaz, Landa Mendibe , Puerta
PPE: Arias Cañete, Banotti , Beazley Peter, Beumer, de Bremond d'Ars, Carvalho Cardoso,
Cassanmagnago Cerretti , Catherwood, Chabert, Chanterie, Chiabrando, Coppo Gavazzi ,
Cornelissen, Dalsass, Daly, De Matteo, Elles , Fernández-Albor, Ferrer, Fontaine, Friedrich,
Froment-Meurice, Funk, Gaibisso, Gil-Robles Gil-Delgado, Gunther, Guidolin, Haller von
Hallerstein,
Herman,
Howell,
Inglewood,
Jackson
Christopher
M. ,
Jepsen,
Keppelhoff-Wiechert, Lambrias, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Mendez de
Vigo, Moorhouse, Newton Dunn, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pisoni Ferruccio,
Poettering, Pomés Ruiz, Prag, Prout, Rinsche, Romera i Alcàzar, Rovsing, Sarlis , Schiedermeier,
Sonneveld, Spencer, Stavrou , Stevens, Stewart-Clark, Suarez Gonzalez, Theato, Thyssen,
Tindemans, Turner, Valverde Lopez, Verhagen, von Wogau

PSE : Alexandre, Avgerinos, Balfe, Barton, Barzanti , Bombard, Bru Purón, Buron, Cabezón
Alonso, de la Câmara Martinez, Catasta, Caudron, Cheysson, Coates, Coimbra Martins, Colom i
Naval , Cot, Crampton, Cravinho, da Cunha Oliveira, De Giovanni , Díez de Rivera Icaza, Dury,
Duverger, Dührkop Dührkop, Elliott, Falconer, Fayot, Goedmakers, Harrison, Hoff, Hughes,
Jensen, Karellis, Lüttge, Martin David W. , McMahon, Medina Ortega, Megahy , Moins ,
Newens, Pagoropoulos, Papoutsis, Pollack, Raftopoulos, R0nn, Roumeliotis, Sakellariou , Sanz
Fernandez, Schmid, Schmidbauer, Schwartzenberg , Simpson Brian, Smith Alex , Stamoulis ,
Titley, Toledo, Tomlinson, Tsimas, Vayssade, Vazquez Fouz, Verde i Aldea, Vittinghoff, von
der Vring, West, Wilson, Wynn
RDE: Fitzgerald
(O)
DR : Dillen , Lehideux , Schodruch

2. Relatório Medina Ortega A3-01 87/94
Alteração 4
(+)

ARC : Barrera i Costa, Blaney, Canavarro, Posada González, Sandbæk, Santos López, Simeoni ,
Vandemeulebroucke

NI : Domingo Segarra
PPE : Arias Cañete
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PSE : Van Hemeldonck, White

V : Aglietta, Boissière, Breyer, van Dijk, Isler Béguin, Langer, Lannoye, Onesta, Raffin, Verbeek
-

CG : Miranda da Silva
DR : Martinez

LDR : André-Léonard, Bertens , Cayet, Delorozoy, Galland, Maher, Martin Simone M.M. ,
Mendes Bota, Nordmann, Partsch, Pucci , Soulier, von Wechmar, Wijsenbeek
NI : Geraghty, Grund, Papayannakis, Schlee
PPE : Alber, Anastassopoulos, Beazley Christopher J.P. , Bernard-Reymond, Borgo, Brand
Hans-Jürgen , de Bremond d'Ars , Brok, Casini , Cassanmagnago Cerretti, Cassidy , Catherwood,
Chabert, Chanterie, Cooney , Coppo Gavazzi , Cushnahan, Dalsass, Debatisse, De Matteo,
Deprez, Elles, Escudero, Estgen , Ferrer, Florenz, Fontaine, Forlani , Friedrich, Gil-Robles
Gil-Delgado, Günther, Guidolin , Habsburg , Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman,
Hoppenstedt, Howell , Inglewood, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. , Jarzembowski ,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lacaze, Lafuente Lopez, Lagakos, Langes,
Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lulling, McCartin, McIntosh, Menrad, Moorhouse, Müller,
Newton Dunn, Oostlander, Pack, Patterson, Peijs, Penders , Pesmazoglou, Pierros, Pisoni
Ferruccio, Poettering, Prag, Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rawlings, Reding, Rovsing ,
Schiedermeier, Schleicher, Scott-Hopkins, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sonneveld,
Stavrou, Stevens , Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner,
Valverde Lôpez, Vanlerenberghe, Verhagen, Welsh, von Wogau

PSE: Alvarez de Paz, Apolinârio, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Baron Crespo, Bird, Bofill
Abeilhe , Bombard, Bowe , Bru Purón , Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez , Cano Pinto ,

Carniti , Cheysson, Cingari , Coates , Coimbra Martins, Collins, Colom i Naval, Cot, Crampton,
Cravinho, da Cunha Oliveira, Delcroix, van den Brink, Denys , Díez de Rivera Icaza, Donnelly,
Duarte Cendán, Dury, Duverger, Elliott, Ford, Garcia Arias , Goedmakers, Görlach, Green,
Grôner, Hânsch, Harrison, Hindley, Imbeni, Junker, Karellis, Kuhn, Linkohr, Lomas, Lüttge,
Magnani Noya, Maibaum, Martin David W. , Metten, Mihr, Miranda de Lage, Newens,
Newman, Onur, Pagoropoulos, Peter, Peters, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten,
Raftopoulos , Raggio, Randzio-Plath, Read, Regge, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou,
Samland, Sanz Fernandez, Sapena Granell, Schmid, Schmidbauer, Seal, Sierra Bardají, Simpson
Brian, Stewart, Terron I Cusi , Titley , Trautmann, Vazquez Fouz, Vecchi , van Velzen, Vertemati,
Visser, Vittinghoff, West, Wettig, Wynn
RDE: Chesa, Fitzgerald, Lalor, Lataillade, Musso, Pasty, Ukeiwé
(O)
CG : Barata Moura
NI : van der Waal
PSE : Galle

3. Relatório Medina Ortega A3-0187/94
Alteração 1
(+)

ARC : Barrera i Costa, Blaney, Canavarro, Sandbæk, Simeoni , Vandemeulebroucke
DR: Dillen, Gollnisch, Lehideux, Martinez, Megret
LDR : Andre-Léonard , Larive , Vohrer

NI : Domingo Segarra
PSE : Arbeloa Muru , Van Hemeldonck

V: Boissière, Breyer, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete, Graefe zu Baringdorf,
Langer, Lannoye, Roth, Verbeek
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(-)
CG : Miranda da Silva

LDR: von Alemann, Capucho, Cayet, Delorozoy , Galland, Maher, Martin Simone M. M. ,
Mendes Bota, Nordmann, Partsch, Pimenta, Pucci , Soulier, von Wechmar, Wijsenbeek
NI : Geraghty , Grund, Papayannakis , Schlee
PPE : Alber, Anastassopoulos, Anas Cañete, Beazley Christopher J.P. , Bernard-Reymond,
Boge, Borgo, Brand Hans-Jùrgen, de Bremond d ' Ars , Brok, Casini, Cassanmagnago Cerretti ,
Cassidy, Catherwood, Chabert, Chanterie, Cooney , Coppo Gavazzi , Cushnahan, Dalsass ,
Debatisse, De Matteo, Deprez, Elles, Escudero, Estgen, Ferrer, Florenz, Fontaine , Forlani ,
Friedrich, Gil-Robles Gil-Delgado, Gtinther, Guidolin, Habsburg , Hadjigeorgiou , Haller von
Hallerstein, Herman, Hoppenstedt, Howell, Inglewood, Jackson Christopher M. , Jarzembowski ,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lacaze, Lafuente López, Lagakos , Langes ,
Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lulling , McCartin, Mclntosh, Menrad, Moorhouse, Millier,
Newton Dunn, Oostlander, Pack, Patterson, Peijs , Penders , Pesmazoglou, Pierros , Pisoni
Ferruccio, Poettering, Prag, Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rawlings, Reding, Rovsing,
Schiedermeier, Scott-Hopkins , Seligman, Sonneveld, Stavrou , Stevens, Stewart-Clark, Suârez
Gonzalez, Theato, Thyssen, Tindemans , Turner, Valverde López, Vanlerenberghe , Verhagen ,
Welsh, von Wogau
PSE : Alvarez de Paz, Apolinário, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Bird, Bofill Abeilhe ,
Bombard, Bowe , Bru Purón , Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez, Cano Pinto , Carniti ,

Cheysson, Cingari , Coates , Coimbra Martins, Collins, Colom i Naval , Cot, Crampton, da Cunha
Oliveira, Delcroix , van den Brink, Denys , Díez de Rivera Icaza, Donnelly , Duarte Cendán, Dury ,
Duverger, Dührkop Dührkop, Elliott, Ford, Garcia Anas , Goedmakers, Görlach, Green, Gröner,
Hänsch, Harrison, Hindley, Imbeni , Junker, Karellis, Kuhn, Linkohr, Lomas, Lüttge, Magnani
Noya, Malone, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Megahy , Metten , Mihr, Miranda de
Lage, Newens, Onur, Pagoropoulos, Peter, Peters, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten ,
Raftopoulos, Raggio, Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge, R0nn, Roth-Behrendt,
Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Sanz Fernândez, Sapena Granell , Seal , Sierra Bardají ,
Simpson Brian, Spéciale, Stewart, Terron I Cusi , Titley , Tongue, Trautmann , Vazquez Fouz,
Vecchi, van Velzen, Vertemati , Visser, Vittinghoff, West, Wettig , White, Wilson , Wynn
RDE: Chesa, Fitzgerald, Lalor, Lataillade, Musso, Pasty , Ukeiwé
(O)
NI : van der Waal

4. Relatório Medina Ortega A3-0187/94
Resolução
(+)

LDR: von Alemann, Andre-Leonard, Bertens , Capucho, Cayet, Delorozoy, Galland, Kofoed,
Larive , Maher, Mendes Bota, Nordmann , Partsch, Pimenta, Pucci , Vohrer, von Wechmar,

Wijsenbeek
NI: Domingo Segarra, Geraghty , Papayannakis

PPE: Alber, Beazley Christopher J.P. , Böge, Bourlanges, de Bremond d' Ars , Brok, Casini ,
Cassanmagnago Cerretti , Cassidy, Chabert, Chanterie, Christensen Frode N0r, Cooney , Coppo
Gavazzi, Cushnahan, Dalsass, Debatisse, De Matteo, Deprez, Elles , Escudero, Estgen, Ferrer,
Fontaine, Forlani, Friedrich, Froment-Meurice, Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado,
Giinther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman, Hoppenstedt,
Howell, Jackson Christopher M. , Janssen van Raay, Jarzembowski , Kellett-Bowman ,
Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lacaze, Lafuente López, Lagakos , Langes, Lemmer, Lenz,
Llorca Vilaplana, Lulling , McCartin, Mclntosh, McMillan-Scott, Malangré , Marck, Menrad,
Moorhouse, Müller, Newton Dunn, Oostlander, Pack, Patterson, Peijs, Pesmazoglou, Pierros ,
Pisoni Ferruccio, Poettering, Prag, Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rawlings, Reding,
Rinsche, Romera i Alcàzar, Rovsing, Schiedermeier, Schleicher, Scott-Hopkins , Seligman ,
Sonneveld, Stavrou, Stevens , Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato, Thyssen , Tindemans ,
Turner, Valverde López, Vanlerenberghe , Verhagen , Welsh, von Wogau
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PSE: Alvarez de Paz, Apolinârio, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Baron Crespo, Bird, Bofill
Abeilhe , Bombard , Bowe , Bru Purón , Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Cano Pinto,

Carniti, Cheysson, Cingari , Coates, Coimbra Martins, Collins, Colom i Naval, Crampton,
Crawley, da Cunha Oliveira, Delcroix, Denys, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly, Duarte
Cendán, Dury , Duverger, Dührkop Dührkop, Elliott, Ford, Frimat, Garcia Arias, Goedmakers,
Görlach, Green, Grôner, Hànsch, Happart, Harrison, Hervé, Hindley, Hughes, Imbeni, Jensen,
Junker, Karellis, Kuhn, Linkohr, Lomas , Lüttge, Magnani Noya, Maibaum, Martin David W. ,
McMahon, Mebrak-Zaïdi , Megahy, Metten , Mihr, Miranda de Lage, Newens, Newman, Oddy,
Onur, Pagoropoulos, Pery, Peter, Peters, Pollack, Pons Grau, van Putten, Raftopoulos, Raggio,
Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge, R0nn, Rosmini , Roth-Behrendt, Rothe, Rothley,
Sakellariou, Samland, Sanz Fernandez, Sapena Granell, Schmid, Schmidbauer, Seal, Sierra
Bardají , Simpson Brian, Smith Alex, Spéciale, Stewart, Terron I Cusi , Titley, Tongue,
Trautmann, Van Hemeldonck, Vazquez Fouz, Vecchi, van Velzen, Vertemati , Visser,
Vittinghoff, West, Wettig, White, Wilson, Wynn
RDE: Chesa, Fitzgerald, Lataillade, Musso, Pasty, Ukeiwé

V : Aglietta, Bandrés Molet, Breyer, Cramon Daiber, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete,
Frémion, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Langer, Lannoye, Raffïn, Verbeek
-

ARC : Vandemeulebroucke

DR: Dillen , Lehideux
NI : Grund, Schlee , van der Waal

PPE : Bernard-Reymond
PSE : van den Brink

(O)

PPE : Brand Hans-Jürgen

5. Relatório Lannoye A3-0147/94

Alteração 12
(+)

ARC : Barrera i Costa, Bj0rnvig, Bonde, Canavarro, Sandbæk, Santos López, Simeoni
CG : Barata Moura, Mayer
DR: Dillen , Schodruch

LDR: von Alemann, Bertens, Cayet, Partsch

NI: Geraghty, Grund, Schlee

PPE : Fontaine, Hoppenstedt, Howell
PSE : Bird, Bombard, de la Camara Martinez, Carniti, Cheysson, Coates, Coimbra Martins,
Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval, Crampton, Crawley, da Cunha Oliveira, Delcroix,
van den Brink, Diez de Rivera Icaza, Donnelly , Dury, Dührkop Dührkop, Ford, Garcia Arias,
Goedmakers, Green, Gröner, Happart, Harrison, Hindley, Hughes, Imbeni , Jensen, Junker,
Karellis , Kuhn, Linkohr, Lomas, Lüttge, Magnani Noya, Maibaum, Martin David W. ,
McMahon, Megahy , Metten, Mihr, Miranda de Lage, Newens, Newman, Oddy , Pery , Peter,
Pollack, Pons Grau, van Putten, Raftopoulos, Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge,
R0nn, Rosmini , Roth-Behrendt, Rothe, Sakellariou, Sanz Fernândez, Sapena Granell, Schmid,
Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají , Simpson Brian, Stewart, Titley, Tongue, Van
Hemeldonck, Vâzquez Fouz, Vecchi, van Velzen, Vertemati, Visser, West
V : Aglietta, Bandrés Molet, Boissiere, Cramon Daiber, Ernst de la Graete, Frémion, Graefe zu
Baringdorf, Iversen, Langer, Lannoye, Raffin, Roth, Verbeek
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(-)
ARC : Posada Gonzalez

LDR: Delorozoy, Kofoed, Maher, Soulier
NI : van der Waal

PPE: Alber, Beazley Christopher J.P. , Borgo, de Bremond d ' Ars , Brok, Casini , Cassanmagnago
Cerretti, Cassidy , Catherwood, Chabert, Chanterie, Christensen Frode N0r, Cooney, Dalsass,
Deprez, Elles, Escudero, Estgen, Fernández-Albor, Forlani , Friedrich, Froment-Meurice ,
Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein ,
Herman, Inglewood, Jackson Caroline F. , Klepsch, Lacaze, Lamente López, Lagakos, Lambrias,
Langes, Lenz, Lulling, McIntosh, Marck, Menrad, Muller, Newton Dunn, Oostlander, Pack,
Pesmazoglou, Pisoni Ferruccio, Pisoni Nino, Poettering, Prag, Price, Pronk,
Quisthoudt-Rowohl, Rawlings , Rinsche, Romera i Alcàzar, Rovsing, Schleicher, Scott-Hopkins,
Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sisó Cruellas, Sonneveld, Stavrou , Stevens, Stewart-Clark,
Suarez Gonzalez, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde Lopez, Vanlerenberghe, von
Wogau

PSE : Avgerinos
RDE: Chesa, Lalor, Lataillade, Musso, Pasty, Ukeiwé
(O)

PSE : Wynn

6. Relatório Lannoye A3-0147/94

Alteraçào 57
(+)

ARC : Barrera i Costa, Bj0rnvig, Canavarro, Posada González, Santos López, Simeoni
CG : Mayer
LDR : Galland

NI: Geraghty, Grund
PSE : Crampton, Donnelly, Falconer, Randzio-Plath

V: Aglietta, Bandrés Molet, Boissière, Breyer, Cramon Daiber, Dinguirard, Ernst de la Graete,
Frémion, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Langer, Lannoye, Onesta, Raffin , Roth, Verbeek
-

CG : Barata Moura

DR : Dillen , Lehideux , Schodruch

LDR: von Alemann, Andre-Leonard, Cayet, Delorozoy, Kofoed, Maher, Partsch, Pucci , Soulier,
Wijsenbeek
NI : van der Waal

PPE : Alber, Anastassopoulos, Beazley Christopher J. P. , Bôge , Borgo, de Bremond d ' Ars , Brok,
Casini, Cassanmagnago Cerretti , Cassidy , Catherwood, Chabert, Chanterie, Christensen Frode
N0r, Cooney, Coppo Gavazzi, Dalsass, Daly , Debatisse, De Matteo, Deprez, Elles, Escudero,
Estgen, Fernández-Albor, Ferrer, Florenz, Fontaine, Forlani, Friedrich, Froment-Meurice ,
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 , Jarzembowski , Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lacaze, Lafuente Lopez,
Lagakos, Lambrias, Langes, Lenz, Lulling, McIntosh, Marck, Menrad, Muller, Newton Dunn ,
Oostlander, Pack, Pesmazoglou, Pisoni Ferruccio, Pisoni Nino, Poettering, Prag, Price, Pronk,
Quisthoudt-Rowohl, Rawlings, Reding, Rinsche, Romera i Alcàzar, Rovsing, Schiedermeier,
Schleicher, Scott-Hopkins, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Siso Cruellas , Sonneveld,
Stavrou, Stevens, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato, Thyssen, Tindemans, Valverde
Lopez, Vanlerenberghe, Welsh, von Wogau
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PSE : Alvarez de Paz, Arbeloa Muru , Avgerinos, Balfe, Bird, Bofill Abeilhe , Bombard, Bru
Purón , Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Cano Pinto, Carniti , Cheysson, Coates ,
Coimbra Martins, Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval , Crawley , da Cunha Oliveira,
Delcroix , van den Brink, Denys, Desama, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dury , Duhrkop
Dührkop, Elliott, Fayot, Ford, Frimat, Garcia Arias, Goedmakers, Green, Happart, Harrison ,
Hervé, Hindley , Hughes, Imbeni , Jensen, Junker, Karellis, Kuhn, Linkohr, Lomas , Lüttge,
Magnani Noya, Maibaum , Martin David W. , McMahon, Mihr, Miranda de Lage, Newens ,
Newman, Oddy, Pery, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Raftopoulos , Ramirez Heredia,
Read, Regge, R0nn, Rosmini, Roth-Behrendt, Rothe, Sakellariou, Sanz Fernandez, Sapena
Granell , Schmid, Schmidbauer, Schwartzenberg , Seal , Sierra Bardají , Simpson Brian, Stewart,
Terron I Cusi , Titley , Tongue, Van Hemeldonck, Vazquez Fouz, van Velzen, Vertemati , Visser,
West, White, Wynn
RDE: Lalor, Pasty

7. Relatório Lannoye A3-0147/94
Alteraçâo 26
(+)

ARC : Barrera i Costa, Posada Gonzalez, Santos López, Simeoni
CG : Barata Moura, Mayer
DR : Dillen , Lehideux , Martinez , Schodruch

LDR : Cayet, Delorozoy , Partsch, Pucci , Ruiz-Giménez Aguilar
NI : Grund, Schlee

PSE: Alvarez de Paz, Avgerinos, Balfe , Barton, Bird, Bofill Abeilhe, Bombard, Bru Purón,
Cabezón Alonso, de la Câmara Martinez, Cano Pinto, Cheysson, Coates, Coimbra Martins ,
Colino Salamanca, Collins , Colom i Naval, Crampton, Crawley, da Cunha Oliveira, Delcroix ,
van den Brink, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly, Duarte Cendán, Dury , Duhrkop
Duhrkop, Elliott, Falconer, Fayot, Frimat, Garcia Arias, Goedmakers , Green, Grôner, Happart,
Harrison, Hervé , Hindley , Imbeni, Jensen, Junker, Karellis , Kuhn , Linkohr, Lomas , Lüttge,
Magnani Noya, Maibaum, Martin David W. , McMahon, Megahy , Mihr, Miranda de Lage,
Newens, Newman, Oddy, Pery, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Raftopoulos, Ramirez
Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge , R0nn, Rosmini , Roth-Behrendt, Rothe, Sakellariou, Sanz
Fernandez, Sapena Granell , Schmid, Schmidbauer, Schwartzenberg, Seal, Sierra Bardají,
Simpson Brian, Stewart, Terron I Cusi , Titley, Tongue, Van Hemeldonck, Vâzquez Fouz, van
Velzen , Vertemati , Visser, West, White

V : Aglietta, Bandrés Molet, Boissiere, Breyer, Dinguirard, Ernst de la Graete, Frémion, Graefe
zu Baringdorf, Isler Béguin, Iversen, Langer, Lannoye, Onesta, Raffin, Roth, Verbeek
(-

LDR : André-Léonard, Kofoed, Maher, Soulier
NI : van der Waal

PPE: Alber, Anastassopoulos, Beazley Christopher J.P. , Böge, Borgo, de Bremond d'Ars,
Cassanmagnago Cerretti , Cassidy , Catherwood, Chabert, Chanterie, Cooney , Coppo Gavazzi ,
Dalsass, Daly , Debatisse, De Matteo, Deprez, Elles , Escudero, Estgen, Fernández-Albor, Ferrer,
Florenz, Fontaine, Forlani , Friedrich, Froment-Meurice, Garcia Amigo, Gil-Robles
Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg , Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman,
Hoppenstedt, Howell, Inglewood, Jackson Christopher M. , Janssen van Raay, Jarzembowski ,
Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lacaze , Lafuente Lopez, Lagakos , Lambrias, Langes , Lenz,
Lulling, McIntosh, Marck, Menrad, Müller, Newton Dunn, Oostlander, Pack, Pisoni Ferruccio,
Pisoni Nino, Poettering, Prag, Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rawlings, Reding, Rinsche,
Romera i Alcàzar, Rovsing, Schiedermeier, Schleicher, Scott-Hopkins, Seligman, Simpson
Anthony M. H. , Sisó Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Stevens, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez,
Theato, Thyssen , Tindemans, Valverde Lopez, Vanlerenberghe, von Wogau
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PSE : Denys, Ford

RDE: Fitzgerald, Lataillade, Pasty
(O)
DR : Gollnisch

RDE : Chesa, Lalor

8. Relatório Lannoye A3-0147/94

Alteração 54
(+)

ARC : Barrera i Costa, Canavarro, Posada Gonzalez, Simeoni

CG : Mayer

LDR: Nordmann, Partsch, Pucci , Ruiz-Giménez Aguilar
NI: Geraghty

PSE : Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe , Barton, Bird, Bofill Abeilhe, Bowe, Bru Purón, Cabezón
Alonso, Coates, Coimbra Martins , Colino Salamanca, Collins , Colom i Naval , Crampton, da
Cunha Oliveira, Delcroix , van den Brink, Denys, Díez de Rivera Icaza, Donnelly , Duarte
Cendán, Dury , Duhrkop Dührkop, Elliott, Falconer, Fayot, Garcia Arias, Goedmakers, Green ,
Grôner, Happart, Harrison, Hindley , Hughes, Imbeni , Jensen, Junker, Karellis, Kuhn, Linkohr,
Lomas, Lüttge , Magnani Noya, Maibaum , Martin David W. , McMahon, Miranda de Lage ,
Newens, Newman , Oddy , Pery , Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Raftopoulos , Ramirez
Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge, R0nn, Rosmini , Roth-Behrendt, Rothe , Sakellariou, Sanz
Fernandez, Sapena Granell , Schmid, Schmidbauer, Schwartzenberg, Seal , Sierra Bardají ,
Simpson Brian, Stewart, Terron I Cusi , Tongue , Van Hemeldonck, Vazquez Fouz, Vecchi , van
Velzen , Visser, White

V : Aglietta, Bandrés Molet, Boissiere, Breyer, Dinguirard, Ernst de la Graete, Frémion , Graefe
zu Baringdorf, Isler Béguin, Iversen , Langer, Lannoye, Onesta, Raffin, Roth, Verbeek
(-

LDR: André-Léonard, Delorozoy, Soulier
NI : van der Waal

PPE : Alber, Anastassopoulos, Beazley Christopher J.P. , Bôge , Borgo, Brand Hans-Jürgen, de
Bremond d'Ars, Casini , Cassanmagnago Cerretti , Cassidy, Catherwood, Chabert, Chanterie ,
Christensen Frode N0r, Cooney, Coppo Gavazzi , Dalsass, Daly , Debatisse, De Matteo, Deprez,
Elles, Escudero, Estgen, Ferrer, Fontaine, Forlani , Friedrich, Froment-Meurice, Garcia Amigo,
Gil-Robles Gil-Delgado, Gunther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein ,
Herman, Hoppenstedt, Howell, Inglewood, Jackson Caroline F. , Jackson Christopher M. ,
Janssen van Raay, Jarzembowski , Kellett-Bowman , Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lacaze ,
Lafuente Lopez, Lagakos, Lambrias , Langes , Lenz, Lulling , McIntosh, Marck, Menrad, Millier,
Oostlander, Pack, Peijs , Pesmazoglou, Pisoni Ferruccio, Pisoni Nino, Poettering, Prag, Price ,
Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rawlings , Reding, Rinsche, Romera i Alcàzar, Rovsing ,
Schiedermeier, Schleicher, Scott-Hopkins, Siso Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stavrou, Stevens,
Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato, Thyssen, Tindemans , Turner, Valverde Lopez,
Vanlerenberghe, Welsh, von Wogau
PSE : Bombard, Cheysson, Ford

RDE: Chesa, Lalor, Lataillade, Pasty , Ukeiwé
(O)
CG : Barata Moura

DR : Dillen , Schodruch , Tauran
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NI : Grund , Schlee
PSE : Vertemati

9. Relatório Lannoye A3-01 47/94

Alteraçâo 55
(+)

ARC : Barrera i Costa, Bj0rnvig, Bonde, Canavarro, Posada González, Sandbæk, Santos López,
Simeoni

NI : Domingo Segarra, Geraghty , Grund, Schlee
PSE: Alvarez de Paz, Avgerinos, Balfe, Barton, Bofill Abeilhe, Bru Purón, Cabezón Alonso, de
la Câmara Martinez, Cheysson, Coates, Coimbra Martins, Colino Salamanca, Collins, Colom i
Naval, Cot, Crampton, Crawley, da Cunha Oliveira, Delcroix, van den Brink, Denys, Díez de
Rivera Icaza, Donnelly , Duarte Cendán, Dury, Elliott, Falconer, Fayot, Ford, Frimat, Garcia
Arias, Goedmakers , Green, Gròner, Happait, Harrison, Hindley , Imbeni , Jensen, Junker,
Karellis, Kuhn, Linkohr, Lomas , Lüttge, Magnani Noya, Maibaum, Malone, Martin David W. ,
Mebrak-Zaïdi , Megahy , Mihr, Miranda de Lage, Newens , Newman, Oddy, Pery, Peter, Pollack,
Pons Grau , van Putten, Raftopoulos, Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read, R0nn , Rosmini ,
Roth-Behrendt, Rothe, Sakellariou, Sanz Fernândez, Schmidbauer, Seal, Sierra Bardají ,
Simpson Brian , Stewart, Terron I Cusi , Titley , Tongue, Van Hemeldonck, Vâzquez Fouz,
Vecchi , van Velzen , Visser, West

V : Aglietta, Bandrés Molet, Boissière, Breyer, Cramon Daiber, Ernst de la Graete, Frémion,
Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Langer, Lannoye, Onesta, Raffin, Roth, Verbeek
(-

LDR: André-Léonard, Cayet, Delorozoy, Galland, Kofoed, Maher, Partsch, Pimenta,
Ruiz-Giménez Aguilar, Soulier, Wijsenbeek
NI : van der Waal

PPE: Alber, Anastassopoulos, Beazley Christopher J.P. , Bôge, Borgo, Brand Hans-Jurgen, de
Bremond d'Ars, Casini , Cassanmagnago Cerretti , Cassidy, Catherwood, Chabert, Chanterie,
Christensen Frode N0r, Cooney, Coppo Gavazzi , Dalsass, Daly, Debatisse, De Matteo, Deprez,
Elles, Escudero, Estgen, Fernández-Albor, Ferrer, Florenz, Fontaine, Forlani , Friedrich,
Froment-Meurice, Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gùnther, Guidolin, Habsburg,
Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman, Hoppenstedt, Howell, Inglewood, Jackson
Caroline F. , Jackson Christopher M. , Janssen van Raay, Jarzembowski, Jepsen,
Kellett-Bowman , Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lacaze, Lafuente Lopez, Lagakos, Lambrias ,
Langes, Lenz, Lulling, McIntosh, Marck, Menrad, Müller, Newton Dunn, Oostlander, Pack,
Peijs , Pesmazoglou, Pisoni Ferruccio, Pisoni Nino, Poettering, Prag, Price, Pronk,
Quisthoudt-Rowohl , Rawlings, Reding, Rinsche , Romera i Alcàzar, Rovsing, Schiedermeier,
Schleicher, Scott-Hopkins, Seligman , Simpson Anthony M.H. , Siso Cruellas, Sonneveld,
Spencer, Stavrou , Stevens, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato, Thyssen, Tindemans,

Valverde Lopez, Vanlerenberghe, Welsh, von Wogau
PSE : Bird, Bombard, Bowe, Hughes , McMahon, Regge, Schwartzenberg, White, Wynn
RDE: Chesa, Lalor, Lataillade, Pasty, Ukeiwé
(O)
CG : Barata Moura

DR : Dillen , Gollnisch, Lehideux , Martinez , Schodruch, Tauran
LDR : von Alemann , Pucci

PSE : Duhrkop Duhrkop
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10. Relatório Lannoye A3-0147/94

Resolução
(+)

ARC : Barrera i Costa, Bj0rnvig, Bonde, Canavarro, Posada González, Sandbæk, Santos López,
Simeoni
CG : Barata Moura

DR : Dillen , Gollnisch , Lehideux , Martinez, Schodruch

LDR: Partsch, Pucci, Ruiz-Giménez Aguilar

NI: Domingo Segarra, Geraghty, Puerta
PSE : Alvarez de Paz, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe , Barton, Bird, Bofill Abeilhe, Bombard,
Bowe, Bru Purón , Cabezón Alonso, de la Camara Martínez, Cheysson, Coates, Coimbra
Martins, Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval, Cot, Crampton, Crawley, da Cunha
Oliveira, De Giovanni, Delcroix, van den Brink, Denys, Desama, Diez de Rivera Icaza, Duarte
Cendán, Dührkop Dührkop, Elliott, Fayot, Ford, Frimat, Garcia Arias , Goedmakers, Green,
Gröner, Hänsch, Happart, Harrison, Herve, Hindley, Hughes, Imbeni , Jensen, Junker, Karellis,
Kuhn, Linkohr, Lomas, Liittge, Magnani Noya, Maibaum, Malone, Martin David W. ,
McMahon, Mebrak-Zaïdi , Megahy, Mihr, Miranda de Lage, Newens, Newman, Oddy , Onur,
Pery, Pollack, Pons Grau, van Putten, Raftopoulos, Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read,
Regge, R0nn, Rosmini , Rothe, Sakellariou, Sanz Fernândez, Sapena Granell , Schmid,
Schmidbauer, Schwartzenberg, Seal, Sierra Bardají , Simpson Brian, Stewart, Terron I Cusi,
Titley, Tongue, Van Hemeldonck, Vâzquez Fouz, Vecchi, van Velzen, Visser, West, White
V : Aglietta, Bandrés Molet, Boissiere, Breyer, Cramon Daiber, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la
Graete, Frémion, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Iversen, Langer, Lannoye, Onesta, Raffin,
Roth, Verbeek

(-

LDR: André-Léonard, Bertens, Cayet, Delorozoy , Galland, Kofoed, Larive, Maher, Martin
Simone M.M. , Nordmann, Soulier, Wijsenbeek
NI : Pinton , van der Waal

PPE: Alber, Anastassopoulos, Arias Cañete, Beazley Christopher J. P. , Brok, Bôge, Borgo,
Brand Hans-Jürgen, de Bremond d' Ars, Casini , Cassanmagnago Cerretti, Cassidy , Catherwood,
Chabert, Chanterie, Christensen Frode N0r, Cooney, Coppo Gavazzi , Dalsass , Debatisse, De
Matteo, Deprez, Elles, Estgen, Fernández-Albor, Ferrer, Florenz, Fontaine, Forlani , Friedrich,
Froment-Meurice, Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Giinther, Guidolin, Habsburg,
Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman, Hoppenstedt, Howell, Inglewood, Jackson
Caroline F. , Jackson Christopher M. , Jarzembowski, Jepsen, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lacaze, Lafuente López, Lagakos , Lambrias, Langes, Lenz,

Lulling, Mclntosh, Menrad, Müller, Newton Dunn, Oostlander, Pack, Peijs, Pesmazoglou ,
Pisoni Ferruccio, Pisoni Nino, Poettering , Prag, Price, Pronk, Prout, Quisthoudt-Rowohl,

Rawlings, Reding, Rinsche, Romera i Alcàzar, Rovsing, Schiedermeier, Schleicher,
Scott-Hopkins, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Siso Cruellas , Sonneveld, Spencer, Stavrou,
Stevens, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato, Thyssen, Tindemans , Valverde Lopez,
Vanlerenberghe, Welsh, von Wogau
PSE: Donnelly

RDE: Chesa, Lalor, Lataillade, Musso, Pasty, Ukeiwé
(O)
NI : Grund, Schlee

PSE: Wynn
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11 . Relatório Oostlander A3 - 0203/94

Resolução
(+)

ARC : Barrera i Costa, Bjørnvig, Canavarro, Sandbæk, Simeoni , Vandemeulebroucke
CG : Maver

LDR: von Alemann, Andre-Leonard, Bertens, Cayet, Delorozoy, Galland, Kofoed, Larive,
Maher, Martin Simone M.M. , Nordmann, Partsch, Pucci , Ruiz-Giménez Aguilar, Wijsenbeek
NI: Geraghty, Grund, Schlee
PPE : Alber, Arias Cañete, Beazley Christopher J.P. , Bernard-Reymond, Borgo, de Bremond
d'Ars, Brok, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti, Cassidy , Catherwood, Chabert,
Christensen Frode N0r, Cooney, Coppo Gavazzi, Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Daly,
Debatisse, De Matteo, Deprez, Elles, Escudero, Estgen, Fernández-Albor, Ferrer, Florenz,
Fontaine, Forlani, Froment-Meurice, Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther,
Guidolin, Habsburg , Hadjigeorgiou, Haller von Hallerstein, Herman, Hoppenstedt, Howell ,
Inglewood,
Jackson Christopher M. , Jarzembowski,
Jepsen,
Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Lacaze, Lafuente Lopez, Lagakos , Langes , Lemmer, Lulling, McIntosh,
Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Millier, Newton Dunn, Oostlander, Pack, Peijs, Penders,
Pesmazoglou, Pisoni Ferruccio, Pisoni Nino, Poettering , Prag, Price , Pronk, Prout,
Quisthoudt-Rowohl, Reding, Rinsche, Romera i Alcàzar, Rovsing, Schiedermeier, Schleicher,
Scott-Hopkins, Seligman , Sisó Cruellas, Spencer, Stavrou, Stevens, Stewart-Clark, Suârez
Gonzalez, Theato, Thyssen, Tindemans , Valverde Lôpez, Verhagen, von Wogau

PSE : Alvarez de Paz, Arbeloa Muru, Balfe, Barton, Bird, Bofill Abeilhe, Bombard, Bowe, Bru
Purón , de la Câmara Martinez, Cano Pinto, Coates, Coimbra Martins , Colom i Naval , Cot,

Crampton, Crawley, da Cunha Oliveira, Delcroix, Denys , Desama, Díez de Rivera Icaza, Duarte
Cendán, Dùhrkop Dührkop, Elliott, Falconer, Fayot, Ford, Garcia Arias, Goedmakers, Green,
Grôner, Happart, Harrison, Hervé, Hindley , Jensen, Junker, Köhler Heinz Fritz, Kuhn, Linkohr,
Lomas, Magnani Noya, Maibaum, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Megahy,
Metten, Mihr, Miranda de Lage, Morris , Newens, Newman, Oddy , Onur, Pery, Pollack, Pons
Grau , van Putten , Ramirez Heredia, Randzio-Plath, Read , R0nn, Roth-Behrendt, Rothe ,

Sakellariou, Sanz Fernandez, Sapena Granell, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají,
Simpson Brian, Stewart, Terron I Cusi, Titley , Van Hemeldonck, Vazquez Fouz, van Velzen,
Visser, West, White, Wynn
RDE: Chesa, Lalor, Lataillade, Pasty, Ukeiwé
V : Aglietta, Bandres Molet, Boissiere, Breyer, Cramon Daiber, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la
Graete, Frémion, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Iversen, Langer, Onesta, Raffin, Roth,
Verbeek

(-)
PPE : Welsh

(O)
CG : Barata Moura

DR : Dillen , Gollnisch , Lehideux , Martinez, Schodruch

PSE : Cheysson

12. Relatório Bertens A3 - 0227/94

Alteração 8
(+)
ARC : Simeoni

LDR: von Alemann, André-Léonard, Bertens , Cayet, Delorozoy , Galland, Kofoed, Larive,
Maher, Martin Simone M.M. , Nordmann, Partsch, Pucci , Ruiz-Giménez Aguilar, Soulier,
Vohrer, Wijsenbeek
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PPE: Alber, Anastassopoulos, Arias Cañete, Beazley Christopher J.P. , Böge , Borgo, de
Bremond d'Ars , Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti , Cassidy , Chabert, Christensen
Frode N0r, Cooney , Coppo Gavazzi, Cornelissen, Cushnahan, Dalsass , Daly , Debatisse, De
Matteo, Deprez, Elles, Estgen , Fernández-Albor, Ferrer, Florenz, Fontaine, Forlani, Friedrich,
Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Herman,
Hoppenstedt, Inglewood, Jarzembowski , Jepsen, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert,
Lacaze, Lamente López, Langes, Lemmer, Lulling, Mclntosh, Marck, Mendez de Vigo, Menrad,
Müller, Newton Dunn, Pack, Peijs, Penders, Pesmazoglou, Pierros , Pisoni Ferruccio, Pisoni
Nino, Prag, Price, Pronk, Prout, Quisthoudt-Rowohl , Rawlings, Reding, Rinsche , Romera i
Alcàzar, Rovsing, Scott-Hopkins , Siso Cruellas , Sonneveld, Spencer, Stavrou , Stevens ,
Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato, Thyssen, Tindemans , Turner, Valverde Lopez,
Verhagen, Welsh, von Wogau
PSE : Alvarez de Paz , Arbeloa Muru , Balfe , Barton , Benoit, Bird , Bofill Abeilhe , Bombard ,
Bowe , Bru Purón , de la Cámara Martínez , Cano Pinto , Coimbra Martins , Colom i Naval , Cot,

Crawley , da Cunha Oliveira, Delcroix , Desama, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán , Falconer,
Fayot, Ford, Frimat, Garcia Arias , Goedmakers , Green , Grôner, Happart, Harrison, Hervé,
Hindley , Hughes, Jensen, Junker, Kuhn, Linkohr, Lomas , Liittge, Magnani Noya, Maibaum,
Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi, Megahy, Metten , Mihr, Miranda de Lage , Morris ,
Newens , Newman, Oddy , Onur, Pery , Peter, Pollack, Pons Grau, Raftopoulos, Ramirez Heredia,
Read, R0nn, Rosmini , Roth-Behrendt, Rothe, Sakellariou, Sanz Fernandez, Sapena Granell ,
Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají , Simpson Brian , Smith Alex, Stewart, Terron I
Cusi , Titley, Tongue, Van Hemeldonck, van Velzen, Visser, West, Wynn

V: Aglietta, Boissiere , Cramon Daiber, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Frémion,
Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Iversen, Langer, Lannoye , Onesta, Raffin , Verbeek
-

ARC : Barrera i Costa, Bjørnvig, Canavarro, Sandbæk

NI : Geraghty
PPE : Schleicher

RDE : Chesa, Fitzgerald, Lataillade, Pasty , Ukeiwé
(O)
DR : Dillen , Gollnisch, Lehideux , Schodruch

PSE : Cheysson
V : Breyer

13. Relatório Bertens A3 - 0227/94

Alteração 9
(+)

LDR : von Alemann, Andre-Leonard, Bertens , Cayet, Delorozoy, Galland, Kofoed, Larive ,
Maher, Martin Simone M. M. , Nordmann, Partsch, Pucci , Ruiz-Giménez Aguilar, Soulier,
Vohrer, Wijsenbeek

PPE: Alber, Anastassopoulos, Anas Cañete, Beazley Christopher J. P. , Bernard-Reymond,
Bôge, Borgo, de Bremond d ' Ars , Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti , Cassidy , Chabert,
Christensen Frode N0r, Cooney , Coppo Gavazzi , Cushnahan , Dalsass, Daly, Debatisse , De
Matteo, Elles, Estgen, Fernández-Albor, Ferrer, Florenz, Fontaine, Forlani , Friedrich, Garcia
Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou , Herman ,
Hoppenstedt, Howell, Inglewood, Jackson Christopher M. , Jarzembowski , Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Lacaze, Lafuente Lopez, Lagakos , Langes , Lemmer, Lulling , Mclntosh ,
Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Müller, Newton Dunn, Pack, Peijs , Penders , Pesmazoglou,
Pierros , Pisoni Ferruccio, Pisoni Nino, Prag, Price, Pronk, Prout, Quisthoudt-Rowohl , Rawlings,
Reding , Rinsche, Romera i Alcàzar, Rovsing, Schiedermeier, Schleicher, Scott-Hopkins , Siso
Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stavrou, Stevens, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato,
Thyssen, Tindemans , Turner, Valverde Lopez, Verhagen, Welsh, von Wogau
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PSE : Alvarez de Paz , Arbeloa Muru, Balfe , Barton , Benoit, Bird , Bofill Abeilhe, Bombard,
Bowe , Bru Purón , de la Câmara Martinez , Cano Pinto, Coimbra Martins , Colom i Naval , Cot,

Crawley, da Cunha Oliveira, Delcroix, Denys, Desama, Díez de Rivera Icaza, Dury, Falconer,
Fayot, Ford, Garcia Arias , Goedmakers, Görlach, Green, Grôner, Happart, Harrison, Hervé ,
Hindley, Hughes, Jensen , Junker, Kuhn, Linkohr, Lomas, Lüttge, Magnani Noya, Maibaum,
Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Megahy , Metten, Mihr, Miranda de Lage, Morris ,
Newens, Newman , Oddy, Onur, Pery, Peter, Pollack, Pons Grau, Raftopoulos, Ramirez Heredia,
Read, Rosmini , Roth-Behrendt, Rothe, Sakellariou , Samland, Sanz Fernandez, Sapena Granell,
Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají , Simpson Brian, Smith Alex, Stewart, Terron I
Cusi , Titley , Tongue, Van Hemeldonck, Vazquez Fouz, van Velzen, Visser, West, White, Wynn
RDE : Lataillade

V : Aglietta, Boissière , Breyer, van Dijk, Ernst de la Graete, Isler Begum, Iversen, Langer,
Lannoye, Onesta, Raffin, Verbeek
-

ARC : Barrera i Costa, Bj0rnvig , Canavarro, Piermont, Sandbæk, Simeoni
DR : Dillen , Gollnisch, Lehideux , Schodruch

NI : Geraghty
RDE : Guermeur, Musso, Pasty, Ukeiwé
(O)
DR : Martinez
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ACTA DA SESSÃO DE QUINTA-FEIRA, 21 DE ABRIL DE 1994
(94/C 128/04)

PARTE

I

Desenrolar da sessâo

PRESIDÊNCIA DA SR£. FONTAINE,
Vice-Presidente

(A sessão tem início às 10H00.)

1 . Aprovaçao da acta
A Deputada Oddy comunica que pretendeu votar contra a
alteração 4 ao relatório Medina Ortega A3-01 87/94
(Parte I, ponto 29).
Intervenções dos Deputados :
— Tomlinson, que, referindo-se à resposta do Senhor
Presidente à sua intervenção do ponto 1 , deseja saber em
que altura os deputados receberão efectivamente as actas
da reunião da Mesa de 31 de Março de 1994 (A Senhora
Presidente responde que ainda hoje este seu pedido será
correspondido, uma vez que a Mesa adoptará na sua
reunião a ter lugar esta manhã a acta da referida reunião e
que a mesma será colocada à disposição de todos os
deputados);
— Welsh, que assinala que pretendera votar a favor da
proposta de resolução contida no relatório Oostlander
A3-0203/94 (Parte I, ponto 33 ) (A Senhora Presidente
toma nota desta correcção);

— Colino Salamanca, que manifesta o desejo de que o
conflito que opõe pescadores espanhóis e franceses
termine de forma pacífica, e lamenta no entanto os novos
actos de violência perpetrados contra camionistas espa
nhóis por agricultores franceses ; deseja que a Comissão
tome iniciativas para resolver situações deste género (A
Senhora Presidente toma nota desta intervenção);
— Balfe, que, retomando a intervenção do Deputado
Welsh, põe em causa o facto de se fazer a posteriori uma
correcção a uma votação (A Senhora Presidente responde
que não se trata evidentemente de corrigir a votação tal
como foi registada, mas que a declaração do Deputado
Welsh seja exarada em acta).
A acta da sessão anterior é aprovada.

Direitos Humanos ainda durante o presente período de
sessões (A Senhora Presidente responde que a ordem já
foi fixada e que portanto não é possível inscrever um
novo ponto);
— Martinez, que indica que o Governo francês decidiu
selar as redes de pescadores de Bayonne , iniciativa esta
que condena (A Senhora Presidente toma nota desta
intervenção);
— Elliott, que retoma a intervenção que fez na quarta
-feira no reinício da sessão às 20H30 sobre a organização
dos trabalhos para sexta-feira e a resposta que lhe foi
dada pelo Presidente da sessão (A Senhora Presidente
responde que fará uma comunicação sobre a ordem do
dia de sexta-feira no final das intervenções );

— Patterson, que deseja saber que destino foi dado à
posição comum sobre a velocidade máxima dos veículos
a motor de duas ou três rodas (Parte 1 , ponto 1 9); assinala
que em seu entender a acta não reproduz de forma fiel o
procedimento seguido (A Senhora Presidente responde
que, embora a acta acabe de ser aprovada, a questão será
examinada);

— Hermán, sobre esta última intervençào, para assina
lar que a acta francesa reproduz de forma fiel o procedi
mento seguido.

2. Entrega de documentos
A Senhora Presidente comunica que recebeu :

a) do Conselho : pedidos de parecer sobre as seguintes
propostas da Comissão ao Conselho :
— Proposta de decisão do Consehlo que adopta um
programa específico de investigação e de desenvolvi
mento tecnológico e de demonstração no domínio das
aplicações telemáticas de interesse comum ( 1994-1998 )
(COM(94)OC)68 -r- C3-0164/94 — 94/0079(CNS ))
enviada
fundo : ENER

Intervenções dos Deputados :

parecer: ORÇM, ECON

— Pesmazoglou, que indica que recebeu um fax do
qual constava que mais de dez pessoas pertencentes à
minoria grega na Albânia foram detidas em Tirana;
solicita que o Parlamento examine esta violação dos

base jundica: Art. 1302-1, n^ 4 CE

— Proposta de decisão do Conselho que adopta um
programa específico de investigação, de desenvolvimen
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to tecnológico e de demonstração no domínio das tecno

logias e dos serviços avançados de comunicações ( 1994
1998 ) (CC)M(94)0068 — C3-01 65/94 — 94/0080(CNS ))
enviada
fundo : ENER

parecer: ORÇM, ECON, TRAN
base jurídica: Art. 1302-1, n2 4 CE
— Proposta de decisão do Conselho que adopta um
programa específico de investigação e desenvolvimento
tecnológico e demonstração no domínio das tecnologias
da informação ( 1 994- 1 998 ) (COM(94)0068 — C3-0 1 66/

— Proposta de decisão do Conselho que adopta um
programa específico de investigação, de desenvolvimen
to tecnológico e de demonstração no domínio da biotec
nologia ( 1994-1998 ) (CC)M(94)0068 — C3-0171 /94 —
94/0086(CNS ))
enviada
fundo : ENER

parecer: AGRI, ORÇM , AMBI

base jurídica: Art. 1 302-1, n2 4 CE

enviada
fundo : ENER

— Proposta de decisão do Conselho que adopta um
programa específico de investigação, de desenvolvimen
to tecnológico e de demonstração no domínio da biome
dicina e saúde ( 1994-1998 ) (CC)M(94)0068 — C3-0172/

parecer: ORÇM, ECON

94 — 94/0087(CNS ))

base jurídica: Art. 1 302-1 , n2 4 CE

enviada

94 — 94/008 1 (CNS ))

fundo : ENER

— Proposta de decisão do Conselho que adopta um
programma específico de investigação e de desenvolvi
mento tecnológico no domínio das tecnologias indus

parecer: ORÇM, AMBI

base jurídica: Art. 1302-1, n2 4 CE

triais e dos materiais ( 1994-1998) (COM(94)0068 —
C3-0167/94 — 94/0082(CNS ))
enviada
fundo : ENER

parecer: ORÇM, ECON, TRAN
base jurídica: Art. 1302-1 , n2 4 CE

— Proposta de decisão do Conselho que adopta um
programa específico de investigação e de desenvolvi
mento tecnológico no domínio da normalização, medi
ções e ensaios ( 1994-1998) (COM(94)0068 — C3-0168/
94 — 94/0083(CNS ))
enviada
fundo : ENER

parecer: ORÇM , ECON

base jurídica: Art. 1 30--I, n2 4 CE
— Proposta de decisão do Conselho que adopta um
programa específico de investigação e de desenvolvi
mento tecnológico no domínio do ambiente e do clima
( 1994-1998 ) (COM(94)OOó8 — C3-0169/94 — 94/

— Proposta de decisão do Conselho que adopta um
programa específico de investigação, de desenvolvimen
to tecnológico e de demonstração no domínio da agricul
tura e das pescas (incluindo a agro-indústria, as tecnolo
gias alimentares, a silvicultura, a aquicultura e o desen

volvimento rural) ( 1994-1998) (CÓM(94)0068 — C3

0173/94 — 94/0088(CNS ))
enviada
fundo : ENER

parecer: AGRI, ORÇM

base jurídica: Art . 1302-1, n2 4 CE
— Proposta de decisão do Conselho que adopta um
programa específico de investigação, de desenvolvimen
to tecnológico e de demonstração no domínio da energia
não-nuclear «Tecnologias mais limpas e mais eficientes
de produção e de utilização de energia» ( 1994-1998)
(COM(94)OQ68 — C3-0174/94 — 94/0089(CNS ))

0084(CNS ))

enviada
fundo : ENER

enviada
fundo : ENER

parecer: ORÇM, ECON

parecer: ORÇM, AMBI

base jurídica: Art. 1302-1, n2 4 CE

base jurídica: Art. 1302-1, n2 4 CE

— Proposta de decisão do Conselho que adopta um
programa específico de investigação e de desenvolvi
mento tecnológico no domínio das ciências e tecnologias
marinhas ( 1 994- 1 998) (COM(94)0068 — C3-0 1 70/94 —
94/0085(CNS ))
enviada
fundo : ENER

— Proposta de decisão do Conselho que adopta um
programa específico de investigação, de desenvolvimen
to tecnológico e de demonstração no domínio dos trans
portes ( 1994-1998) (COM(94)0068 — C3-0175/94 —
94/0090(CNS ))
enviada

fundo : ENER

parecer: AGRI, ORÇM , AMBI

parecer: ORÇM, TRAN, AMBI

base jurídica: Art. 1302-1, n2 4 CE

base jurídica: Art. 1302-1, n2 4 CE
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orientada ( 1994-1998) (COM(94)0068 — C3-0I76/94
— 94/009 1 (CNS ))

— Proposta de regulamento do Conselho relativo à
reconversão de terras actualmente consagradas às cultu
ras arvenses para a produção animal extensiva em Portu
gal (COM(94)01 14 — C3-0204/94 — 94/0100(CNS ))

enviada
fundo: ENER

enviada
fundo : AGRI

— Proposta de decisão do Conselho que adopta um
programa específico de investigação sócio-económica

parecer: ORÇM, ECON, ASOC , PREG, JUVE
base jurídica: Art. 1302-1, n2 4 CE

— Proposta de decisão do Conselho que adopta um
programa específico de investigação, de desenvolvimen
to tecnológico e de demonstração no domínio da coope
ração com os país terceiros e as organizações internacio
nais ( 1994-1998) (COM(94)OOó8 — C3-0177/94 —
94/0092(CNS ))
enviada
fundo : ENER

parecer: ORÇM
base jurfdica: Art. 0432 CE
— Pedido do Conselho de parecer favorável do Parla
mento Europeu sobre o pedido de adesão do Reino da
Noruega à União Europeia e texto do Tratado ao qual é
anexo o Acto relativo às Condições de Adesão (C3
0205/94 — C3-0209/94)
enviada
fundo : POLI

parecer: comissões interessadas
base jurídica: Art. 0 UE

parecer: POLI, ORÇM, RELA, DESE
base jurídica: Art. 1302-1, n2 4 CE

— Pedido do Conselho de parecer favorável do Parla
mento Europeu sobre o pedido de adesão da República da

Áustria à União Europeia e o texto do Tratado ao qual é
anexo o Acto relativo às Condições de Adesão (C3

— Proposta de decisão do Conselho que adopta um
programa específico de divulgação dos resultados da
investigação, do desenvolvimento tecnológico e da
demonstração ( 1994-1998) (COM(94)OOó8 — C3-0178/
94 — 94/0093 (CNS ))
enviada
fundo : ENER

parecer: ORÇM, ECON
base jurfdica: Art. 1302-1, n2 4 CE

0206/94 — C3-0209/94)
enviada
fundo : POLI

parecer: comissões interessadas
base jurídica: Art. 0 UE
— Pedido do Conselho de parecer favorável do Parla
mento Europeu sobre o pedido de adesão da República da
Finlândia à União Europeia e o texto do Tratado ao qual é
anexo ao Acto relativo às Condições de Adesão (C3
0207/94 — C3 -0209/94)

— Proposta de decisão do Conselho que adopta um
programa específico de investigação e de desenvolvi
mento tecnológico no domínio do formação e mobilidade
dos investigadores ( 1994-1998) (COM(94)OOó8 — C3

enviada
fundo : POLI

parecer: comissões interessadas

0179/94 — 94/0094(CNS ))

base jurídica: Art. 0 UE

enviada
fundo : ENER

— Pedido do Conselho de parecer favorável do Parla
mento Europeu sobre o pedido de adesão do Reino da
Suécia à União Europeia e o texto do Tratado ao qual é
anexo o Acto relativo às Condições de Adesão (C3

parecer: ORÇM, PREG, JUVE
base jurídica: Art. 1302-1, n2 4 CE

— Proposta de decisão do Consehlo que adopta um
programa específico de investigação e de desenvolvi
mento tecnológico a executar para a Comunidade Euro
peia — por meio de acções directas (CCI), por um lado,
— por meio de actividades que se inscrevem no quadro
de uma abordagem concorrencial e destinadas ao apoio
ciêntífico e técnico às políticas comunitárias, por outro

0208/94 — C3-0209/94)
enviada
fundo : POLI

parecer: comissões interessadas

base jurídica: Art. 0 UE
— Tratado relativo à adesão do Reino da Noruega, da

República da Áustria, da República da Finlândia e do

( 1995-1998) (COM(94)OOó8 — C3-0180/94 — 94/
0095(CNS ))

Reino da Suécia à União Europeia ao qual é anexo o Acto
relativo às Condições de Adesão e a Acta Final (C3

enviada
fundo : ENER

enviada
fundo : POLI

parecer: ORÇM, AMBI
base jundica: Art. 1302-1, n2 4 CE

0209/94)

parecer: comissões interessadas

base jurídica: Art. 0 UE
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— Proposta alterada de regulamento do Conselho que
altera o Regulamento (CEE) n2 3950/94 que institui uma
imposição suplementar no sector do leite e dos produtos
lácteos (COM(94)0150 — C3-0210/94)

—

Aditamento ao II relatório sobre os resultados das

enviada
fundo : AGRI

C3-0221 /94)

negociações de adesão da Áustria, da Suécia, da Finlân
dia e da Noruega à União Europeia elaborado sob a
responsabilidade da Presidência do Conselho em coope
ração com os serviços da Comissão ( 1838/94 AD2 —
enviada
fundo : POLI

parecer: ORÇM

base jurídica: Art. 2352 CE

parecer: comissões interessadas

— Proposta de regulamento do Conselho relativo às
contribuições financeiras da Comunidade para o Fundo
Internacional para a Irlanda (COM(94)0060 — C3

b) as seguintes propostas de resolução, apresentadas
nos termos do artigo 452 do Regimento, pelos Depu

021 1 /94 — 94/0064(CNS))

— Coimbra Martins, sobre a situação no Tadjiquistão

tados :

(B3-0239/94)

enviada

enviada
fundo : POLI

fundo : ORÇM
base jurídica: Art. 2352 CE

— Calvo Ortega, sobre a promoção da actividade e a
defesa dos trabalhadores por conta própria (B3-0240/94)
— Proposta de uma decisão do Conselho relativa às
regras de participação de empresas, centros de investiga
ção e universidades nos programas específicos de inves
tigação e formação da Comunidade Europeia da Energia
Atómica (COM(94)0012
0025(CNS ))

—

C3-0212/94

—

94/

enviada
fundo : ENER

enviada
fundo : ASOC

— Calvo Ortega, sobre a definição do conceito de
pequena empresa e a concessão de ajuda às pequenas
empresas (B3-0241 /94)
enviada
fundo : ECON

parecer: ECON, JUVE
— Robles Piquer, sobre a criação do Instituto Comuni
base jurídica: Art. 0072 EURATOM

tário da Oliveira e do Azeite (B3-0242/94)
enviada

— Projecto de regulamento do Conselho que institui o
Fundo de Coesão transmitido ao Parlamento Europeu
para parecer favorável (6253/94 — C3-0213/94)
enviada
fundo : PREG

parecer: ORÇM, ECON, ENER, TRAN, AMBI, CONT

fundo : AGRI

— Lafuente López, sobre «Legislação comunitária
sobre grandes cidades e áreas metropolitanas» (B3
0243/94)
enviada

fundo : PREG

parecer: TRAN
base jurídica: Art. 1302-D CE

— Fernández-Albor, sobre a protecção comunitária dos
direitos da criança (B3-0244/94)
— Relatorio sobre os resultados das negociações de

adesão da Áustria, da Suécia, da Finlândia e da Noruega à
União Europeia elaborado sob a responsabilidade da
Presidência do Conselho em cooperação com os serviços
da Comissão ( 1838/2/94 — C3-0219/94)
enviada

enviada
fundo : LIBE

parecer: MULH, JUVE
— Fayot, sobre o sobreendividamento (B3-0245/94)

fundo : POLI

enviada
fundo : ASOC

parecer: comissões interessadas

parecer: JURI

—

— Robles Piquer, sobre o reordenamento comunitário
das montanhas e a valorização das florestas (B3-0246/94)

Aditamento ao I relatório sobre os resultados das

negociações de adesão da Áustria, da Suécia, da Finlân
dia e da Noruega à União Europeia elaborado sob a
responsabilidade da Presidência do Conselho em coope
ração com os serviços da Comissão ( 1838/94 ADI —
C3-0220/94)

enviada
fundo : AGRI

— Kostopoulos, sobre a situação na Nicarágua (B3
0247/94)

enviada
fundo : POLI

enviada
fundo : DESE

parecer: comissões interessadas

parecer: ORÇM, POLI
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— Kostopoulos, sobre a situação no Afeganistão (B3

— Staes, sobre os direitos humanos no Punjab (índia)

0248/94)

(B3-0378/94)

enviada
fundo : POLI

enviada
fundo : POLI

— Bru Purón, sobre o direito de iniciativa parlamentar
(B 3 -0249/94)

— Kostopoulos , sobre a compensação dos efeitos nega
tivos do Acordo GATT sobre a economia agrícola (B3

enviada
fundo : INST

— Posada González, sobre as línguas minoritárias e a
linguística (B3-0250/94)
enviada
fundo : JUVE

— Dury, sobre a aplicação da feminização da lingua
gem na União Europeia (B3-0371 /94)
enviada
fundo : MULH

— Fontaine, sobre a elaboração de um estatuto comuni
tário para o «estágio europeu» em empresas (B3-0372/
94)
enviada
fundo : JUVE

parecer: ASOC
— Graefe zu Baringdorf e Verbeek em nome do Grupo
dos Verdes no Parlamento Europeu, sobre a proibição de
administração de farinhas de origem animal aos ruminan
tes (B 3-0373/94)
enviada
fundo : AGRI

0379/94)
enviada
fundo : AGRI

parecer: RELA
— Cravinho, Apolinário, Cunha Oliveira, Gutierrez
Diaz, sobre o acompanhamento e a avaliação da aplica
ção do princípio da parceria no âmbito dos quadros
communitários de apoio e das iniciativas comunitárias
(B3-0380/94)
enviada
fundo : PREG

c)

da Comissâo :

— Proposta de transferencia de dotações n° 14/94 de
capítulo a capítulo no interior da secção III — Comissão
— Parte A — do Orçamento Geral das Comunidades
Europeias para o exercício de 1994 ( SEC(94)0630 —
C3-0214/94)
enviada
fundo : CONT

— Proposta de transferencia de dotações n° 15/94 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)0631 —
C3-0215/94)

— Cunha Oliveira, sobre a apresentação dos Planos de
Desenvolvimento Regional (B3-0374/94)

enviada
fundo : CONT

enviada

base jurídica: NULL

fundo : INST

— Harrison, que visa o artigo 2- do Anexo I do
Regimento (B3-0375/94)
enviada
fundo : REGL

— Prag, Coates, Schmidbauer, sobre o Parlamento dos
Deficientes (B3-0376/94)
enviada
fundo: ASOC

parecer: AMBI, JURI
— Simmonds, Alber, Banotti , Bj0rnvig, Blaney, Bon
de, Collins, Cornelissen, Ewing, Gawronski , Guermeur,
Habsburg, Ca. Jackson, Ch. Jackson, McCartin, Morris,
Muntingh, Navarro, Lord Plumb, Prag, Price, Sandbæk,
Schleicher, Seligman, Stavrou , sobre o transporte de
cavalos (B3-0377/94)
enviada

fundo : AGRI

parecer: AMBI, RELA

— Parecer da Comissão sobre as alterações propostas
pelo Parlamento Europeu à posição comum do Conselho
sobre a proposta de Directiva do Parlamento Europeu e
do Conselho relativa à aproximação das disposições
legislativas, regulamentares e administrativas dos Esta
dos-membros sobre os barcos de recreio (COM(94)01 19
— C3-0216/94 — 94/0410(COD))
enviada
fundo : ECON

parecer: TRAN, AMBI

base jurídica: Art. 1 00--A CE
— Parecer da Comissão sobre as alterações propostas
pelo Parlamento Europeu à posição comum do Conselho
sobre a proposta de Directiva do Parlamento Europeu e
do Conselho sobre os corantes destinados a serem utili

zados nos géneros alimentícios (COM(94)0120 — C3
0217/94 — 94/0368(COD))
enviada
fundo : AMBI

base jurídica: Art. 100°-A CEE
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— Parecer da Comissão sobre as alterações propostas

pelo Parlamento Europeu à posição comum do Conselho
sobre a proposta de Directiva do Parlamento Europeu e
do Conselho relativa aos edulcorantes destinados a serem

Alterações aprovadas: 1 a 3 em bloco por VE

O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada (Parte II, ponto 1 a)).

utilizados nos géneros alimentícios (CC)M(94)0121 —
C3-02 1 8/94 — 94/0423(CC)D))

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA :

enviada
fundo : AMBI

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 1 a)).

parecer: ECON
base juridica: Art. 1 002-A CE

2.

PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(94)0010
— C3-0047/94 :

3. Ordem do dia

Alteração aprovada: 4 por VN

A Senhora Presidente solicita que se antecipe o relatório
Pack/Barrera i Costa/Coimbra Martins , previsto na
ordem do dia de sexta-feira e que o mesmo seja inscrito
após as votações desta tarde .
Intervenções sobre esta proposta dos Deputados Diihrkop
Diihrkop e Kellett-Bowman, este último para solicitar
que se lhe dê a certeza de que caso este relatório não seja
apreciado hoje à tarde, o mesmo permaneça inscrito no
mesmo ponto da ordem do dia de sexta-feira (A Senhora
Presidente dá-lhe esta certeza).

Resultados das votações nominais:
Alteraçâo 4 (PPE)
votantes :
a favor:
contra :

abstenções :

167
153
14

0

Por VN (PPE), o Parlamento aprova a proposta da
Comissão assim alterada
votantes :
a favor:
contra :

O Parlamento manifesta a sua concordância quanto a esta
modificação da ordem do dia.

abstenções :

PERÍODO DE VOTAÇÃO

169
153
16

0

(Parte II, ponto 1 a)).

4. Produtos agrícolas

* (votação)

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:

Relatórios Debatisse — A3-0197/94 e 0252/94

a)

A3-0197/94

A Senhora Presidente indica que as alterações 57 e 65
foram retiradas .

Comunica de seguida que submeterá à votação em
primeiro lugar as propostas de regulamento às quais
foram apresentadas alterações e propõe que aquelas para
as quais não foram apresentadas alterações
(4,5,7,13,14,15,16,23,25,26,27 e 31 ) sejam submetidas à
votação logo a seguir e em bloco (').

O Parlamento manifesta a sua concordância quanto a este
procedimento (as propostas de regulamento sem altera
ções e os respectivos projectos de resolução legislativa
foram aprovados em bloco).
1.

PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(94)00 1 0
— C3-0046/94 :

Sob proposta da Senhora Presidente, as declarações de
voto serão agrupadas e chamadas antes da votação sobre
o último projecto de resolução legislativa.

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto la)).
3.

PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(94)0010
— C3-0048/94 :

Alterações aprovadas : 5 a 7 em bloco

O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada (Parte II, ponto 1 a)).
PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA :
O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 1 a)).
4.

PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(94)0010
— C3-0049/94 :

O Parlamento aprova a proposta da Comissão (Parte II,
ponto la)).

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA :
C)

Com o objectivo de tornar o procedimento claro, as diferentes
propostas de regulamento serão reproduzidas em acta segundo a sua
ordem numérica.

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto la)).
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5.

PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(94)0010

Por VN (PPE), o Parlamento aprova a proposta da

— C3-0050/94 :

Comissào assim alterada

O Parlamento aprova a proposta da Comissão (Parte II,
ponto 1 a)).

votantes :
a favor:
contra :

abstenções :

185
181
1

3

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:

(Parte II, ponto 1 a)).

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II ,
ponto 1 a)).

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA :

6.

O Parlamento aprova a resolução legislativa ( Parte II ,
ponto 1 a)).

PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(94)0010
— C3-0051 /94 :

10 . PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(94)0010

Alterações aprovadas : 8 a 10 em bloco

— C3-0055/94 :

Alteração rejeitada : 66 por VE

Alterações aprovadas : 14 e 15

O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada (Parte II, ponto 1 a)).

Alterações rejeitadas : 67 , 69 por VE e 70 por VE

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA :

O Parlamento aprova a proposta da Comissào assim
alterada (Parte II , ponto 1 a)).

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 1 a)).

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA :

7.

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 1 a)).

PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(94)0010
— C3-0052/94 :

O Parlamento aprova a proposta da Comissão (Parte II,
ponto 1 a)).

11 . PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(94)0010
— C 3 -005 6/94 :

Alterações aprovadas : 16 e 17 a 19 em bloco

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:

Alterações rejeitadas : 7 1 por VE, 72 por VE e 73 por VE

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 1 a)).

O Parlamento aprova a proposta da Comissào assim
alterada (Parte II, ponto 1 a)).

8.

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA :

PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(94)0010
— C3-0053/94 :

Alteração aprovada : 1 1

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 1 a)).

O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada (Parte II, ponto 1 a)).

12 . PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(94)0010
— C3-0057/94 :

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:

Alterações aprovadas : 20 por partes (a 2± parte por VE)

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 1 a)).

Votações por partes:

9.

PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(94)0010
— C 3 -005 4/94 :

Alterações aprovadas : 12, 13 por VN

O Deputado Bõge, em nome do Grupo PPE, solicitou a
votação por partes da alteração 20 :
1 - parte : até «propostas de revisão»
2± parte : « sobre um aumento»
3- parte : restante texto
O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada (Parte II, ponto 1 a)).

Resultados das votações nominais:
Alteração 13 (PPE)
votantes :

187

a favor:

1 83

contra:

1

abstenções :

3

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:
O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 1 a)).
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13 . PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(94)0010

Votações por partes:

— C 3 -005 8/94 :

O Parlamento aprova a proposta da Comissão (Parte II,
ponto 1 a)).

Artigo 12, n2 4 do texto original (PPE)
U parte : texto sem a alinéa b): rejeitada por VE
2- parte : alínea b): caduca

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:
O Parlamento aprova a resoluçào legislativa (Parte II ,
ponto 1 a)).
14 . PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(94)0010
— C 3 -005 9/94 :

Resultados das votações nominais:
Alteração 27 (PPE)
votantes :
a favor:
contra :

abstenções :
O Parlamento aprova a proposta da Comissão (Parte II,
ponto 1 a)).

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

222
213
9

0

Alteração 29 (PPE)
votantes :
a favor:
contra :

abstenções :

219
215
2

2

Por VN (PPE), o Parlamento aprova a proposta da
Comissão assim alterada

15 . PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(94)0010
— C3 -0060/94 :

O Parlamento aprova a proposta da Comissão (Parte II,
ponto 1 a)).

votantes :
a favor:
contra:

abstenções :

207
205
0

2

(Parte II, ponto la)).

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:
O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II ,
ponto 1 a)).
16 . PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(94)0010

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA :

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

— C3-0061 /94 :

O Parlamento aprova a proposta da Comissão (Parte II,
ponto 1 a)).

23 . PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(94)0010
— C3-0068/94 :

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:

O Parlamento aprova a proposta da Comissão (Parte II,
ponto la)).

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 1 a)).

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA :

17 . PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(94)0010

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

— C3-0062/94 :

Alteração aprovada : 21

O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada ( Parte II, ponto 1 a)).

24. PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(94)0010
— C3-0069/94 :

Alterações aprovadas : 55 , 30 por VE, 56 por VN, 32 por
VN , 33 a 35 em bloco

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:
O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 1 a)).
18 . PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(94)0010
— C3-0063/94 :

Alterações rejeitadas : 59, 58 por VN
Alterações caducas : 60 e 3 1
Resultados das votações nominais:
Alteração 56 (PPE)

Alterações aprovadas : 22, 23 por VE, 24, 25 por VE, 26,
27 por VN , 28 e 29 por VN

votantes :
a favor:
contra :

Alterações rejeitadas : 64, 63 , 62 e 61

abstenções :

219
1 90
28

1
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:

Alteração 32 (RDE)
votantes :

a favor:
contra :

abstenções :

225
224
1
0

29 . PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(94)0010

Alteração 58 (RDE)
votantes :

a favor:
contra :

abstenções :

212
31
180
1

Por VN (PPE), o Parlamento aprova a proposta da
Comissão assim alterada
votantes :

a favor:
contra :

abstenções :

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 1 a)).

224
216
8
0

— C 3 -0074/94 :

Alterações aprovadas: 74 por VE, 75 por VE, 38 e 39 em
bloco, 52 por VE, 53 por VE, 54 por VE, 40, 68 por VE,
76 por VE
O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada (Parte II, ponto 1 a)).

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:

(Parte II, ponto 1 a)).

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 1 a)).

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA :

30. PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(94)0010
— C3-0075/94 :

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 1 a)).

Alterações aprovadas : 41 a 45 em bloco por VE

25 . PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(94)0010

O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada (Parte II, ponto 1 a)).

— C3-0070/94 :

O Parlamento aprova a proposta da Comissão (Parte II,
ponto 1 a)).

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA :
O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 1 a)).

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 1 a)).

31 . PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(94)0010

26. PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(94)0010

O Parlamento aprova a proposta da Comissão (Parte II,
ponto 1 a)).

— C 3 -0076/94 :
t

— C3-0071 /94 :

O Parlamento aprova a proposta da Comissão (Parte II,
ponto 1 a)).

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 1 a)).

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 1 a)).

32 . PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(94)0010
— C3-0077/94 :

27 . PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(94)0010
— C3-0072/94 :

O Parlamento aprova a proposta da Comissão (Parte II,
ponto 1 a)).

Alterações aprovadas : 46 e 47 em bloco por VE

O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada (Parte II, ponto 1 a)).

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA :

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

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

28 . PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(94)0010

33 . PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(94)0010

— C3-0073/94 :

— C 3 -007 8/94 :

Alterações aprovadas : 36 e 37 em bloco

Alterações aprovadas : 48 a 50 em bloco por VE

O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada (Parte II, ponto 1 a)).

O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada (Parte II, ponto 1 a)).
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:

b) A3-0252/94

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

I.

34 . PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(94)0010

19 . PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(94)0010

são do Meio Ambiente , da Saúde Pública e da Defesa do

DE

C3 -0064/94 a C3-0067/94)

4

REGULAMENTOS

— C3-0064/94 :

— C3-0079/94 :

Intervenção do Deputado Collins, presidente da Comis

PROPOSTAS

COM(94)0010

O Parlamento aprova a proposta da Comissão (Parte II,
ponto 1 b)).

Consumidor.

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA :
Alterações aprovadas : 5 1 por partes e por VN,
Votações por partes:

Alteração 5 1 (PPE)

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 1 b)).
20. PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(94)0010
— C 3 -0065/94 :

1 2 parte : quadro sem a última rubrica (« Kentucky, Salen
to e seus híbridos »)

22 parte : esta rubrica

Alterações aprovadas: 1 e 2

Resultados das votações nominais:

O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada (Parte II, ponto 1 b).

Alteração 51 ( 12 parte) (PPE)
votantes :

215

a favor:

122

contra :

82

abstenções :

11

votantes :

223

a favor:

117

contra :

93
13

Por VN ( PPE), o Parlamento aprova a proposta da
Comissão assim alterada
votantes :

a favor:
contra :

abstenções :

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 1 b)).
21 . PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(94)0010

Alteração 5 1 (22 parte) (PPE)

abstenções :

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:

— C 3 -0066/94 :

Alterações aprovadas: 3 por VE, 4 por VN
Resultados das votações nominais:
Alteração 4 (PPE)
votantes :

219
124
83
12

a favor:
contra :

abstenções :

207
121
84
2

(Parte II, ponto 1 a)).

O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada (Parte II, ponto 1 b).

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 1 a)).

Por VN (PPE), o Parlamento aprova a resolução legisla

Declarações de voto: (feitas antes da votação dos projec
tos de resolução legislativa dos regulamentos sem altera
ções)
— orais: Graefe zu Baringdorf, em nome do Grupo dos
Verdes, Martinez, em nome do Grupo DR (intervenção
do relator sobre esta intervenção), Lane, Welsh, Verbeek
(Intervenção do Deputado Collins sobre a intervenção do
Deputado Welsh, e Galland sobre as intervenções dos
Deputados Welsh e Collins).

tiva
votantes :

a favor:
contra :

abstenções :

213
123
89
1

(Parte II, ponto 1 b)).
22 . PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(94)0010
— C3-0067/94 :

Alteração aprovada: 5

— escritas: Deputados Bõge, em nome do Grupo PPE,
Musso, em nome do Grupo RDE, Karellis, Cushnahan,
Reding, Ephremidis e Caroline F. Jackson.

O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada (Parte II, ponto 1 b).
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA :

DEBATE SOBRE QUESTÕES ACTUAIS (2a. parte)

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 1 b)).

Segue-se na ordem do dia a 22 parte do debate sobre
questões actuais, urgentes e muito importantes (para os
títulos das propostas de resolução e respectivos autores ,
ver parte I, ponto 13 , da acta de 19.04.1994).

II . PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(94)0064
—

C3-01 84/94

e

PROPOSTA

ALTERADA

COM(94)0150 — C3-0210/94

Alterações aprovadas: 6, 7 , 8 por VN

5. Situação no Ruanda e no Burundi (debate)

Resultados das votações nominais:

Segue-se na ordem do dia a discussão conjunta de onze
propostas de resolução (B3-0405 , 0421 , 0440, 0456,

Alteração 8 (PPE)

0464 , 0470, 0478 , 0486 , 0409 , 0463 e 0469/94).
221
166
55
0

votantes :

a favor:
contra :

abstenções :

VN (PPE), o Parlamento aprova a proposta da Comissão

Intervenções , para apresentarem as propostas de resolu
ção, dos Deputados Cassanmagnago Cerretti , AndréLéonard , Guermeur, Vandemeulebroucke , Ernst de la

Graete, Dury e Dillen .

assim alterada
215
157
57
1

votantes :

a favor:
contra :

abstenções :

PRESIDENCIA DO SR . CRAVINHO ,
Vice-Presidente

(Parte II, ponto 1 b)).

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA :
O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 1 b)).
III. PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(94)0064
— C3-0183/94 :

Intervenções, ainda para apresentarem as propostas de
resolução, dos Deputados Ernst de la Graete e Arbeloa
Muru .

Intervenções no debate dos Deputados van Putten , em
nome do Grupo PSE, Tindemans , em nome do Grupo
PPE, Cayet, em nome do Grupo LDR, Staes, em nome do
Grupo V, Domingo Segarra (Não-inscritos ) e Verhagen,
que solicita à Assembleia que observe um minuto de
silêncio em memória das vítimas do Ruanda e do Burundi

Alteração aprovada : 9

(O Parlamento observa um minuto de silêncio), e do Sr.

O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada (Parte II, ponto 1 b).
PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA :

Van den Broek, Membro da Comissão .

Intervenção do Deputado Guermeur.
O Senhor Presidente dá por encerrada a discussão con
junta.

Declarações de voto:
Votação : Parte I, ponto 13 .
— oral: Deputado Wilson

— escrita: Deputado Muller
Intervenção do relator (que inicia a sua intervenção
deplorando a ausência do Conselho durante o debate e a
votação).

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 1 b)).

FIM DO PERÍODO DE VOTAÇÃO
*
*

*

6. Ucrania e Estados Bálticos (debate)
Segue-se na ordem do dia a discussão conjunta de quatro
propostas de resolução (B3-0437 , 0412, 0420 et 0476/
94).

Intervenções, para apresentarem as propostas de resolu
ção, dos Deputados Habsburg , Maibaum, Bertens e
Gollnish .

Intervenções no debate dos Deputados Jensen, em nome
do Grupo PSE, Pasty , em nome do Grupo RDE, e do Sr.
Van den Broek, Membro da Comissão .

Intervenção do Deputado Caudron, para saudar a pre
sença na tribuna de visitantes da vila de Ascq, no Norte
de França, onde os nazis foram responsáveis por um
massacre há cinquenta anos (A Senhora Presidente asso
cia-se a esta saudação de boas-vindas) .

O Senhor Presidente dá por encerrada a discussão con
junta.
Votação : Parte I, ponto 14.
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7. Votos de boas-vindas
O Senhor Presidente dá as boas-vindas , em nome do

Parlamento Europeu, a uma delegação da Assembleia
Nacional do Quebec, chefiada pelo seu Vice-Presidente e
acompanhada pelos deputados da Assembleia Nacional
francesa, que tomou assento na tribuna oficial .

O Senhor Presidente consulta a Assembleia quanto à
proposta de adiamento do conjunto da votação sobre as
propostas de resolução do debate sobre questões actuais,
urgentes e muito importantes para o período de votação
das 17H30, como primeiro ponto.
A Assembleia manifesta a sua concordância quanto a esta
proposta .

INTERRUPÇÃO DO DEBATE SOBRE QUESTÕES

8. Direitos do Homem (debate)

ACTUAIS

Segue-se na ordem do dia a discussão conjunta de
dezasseis propostas de resolução (B3-0406, 0424, 0482/

(A sessão, suspensa às 13H10, é reiniciada às 15H00.)

corr., 0468 , 0413 , 0431 , 0432 , 0458 , 0410, 0436, 0455 ,
0465 , 0446, 0490, 0433 e 0481 /94).

Intervençôes, para apresentarem as propostas de resolu
ção, dos Deputados Lenz, Bertens, Verhagen, Ford,
Hughes, Roth, Cushnahan, Sakellariou, Simeoni , Roth,
Larive , Staes, Sakellariou , Roth e Telkämper.
Intervenções no debate dos Deputados van Putten, em
nome do Grupo PSE, Llorca Vilaplana, em nome do
Grupo PPE, Bertens , em nome do Grupo LDR, Roth, em
nome do Grupo V , Nianias, em nome do Grupo RDE,
Ephremidis, em nome do Grupo CG, Tongue, Mendes
Bota e do Sr. Van den Broek, Membro da Comissão .

O Senhor Presidente dá por encerrada a discussão con
junta.

PRESIDÊNCIA DO SR. PETERS ,
Vice-Presidente

10. Quitação e gestão orçamental (debate)
Segue-se na ordem do dia a discussão conjunta de dez
relatórios , elaborados em nome da Comissão do Controlo

Orçamental , e de uma pergunta oral .

O Deputado Cornelissen apresenta o seu relatório sobre a
concessão de quitação à Comissão quanto à execução do
Orçamento Geral das Comunidades Europeias para o
exercício de 1992 (A3-0177/94).

Intervenção do Sr. Kiriazides, Presidente em exercício do
Votação : Parte I, ponto 15 .

Conselho .

O Sr. Blak apresenta o seu relatório sobre a concessão de
quitação à Comissão quanto à gestão da CECA no

9. Catástrofes (debate)

exercício de 1992 (A3-0178/94).

Segue-se na ordem do dia a discussão conjunta de doze
propostas de resolução (B3-0407 , 0438 , 0447 , 0448 ,

A Deputada Goedmakers , em substituição do relator,
apresenta o relatório elaborado pela Deputada Simons
sobre a concessão de quitação à Comissão quanto à
gestão financeira dos quinto, sexto e sétimo Fundos
Europeus de Desenvolvimento no exercício de 1992

0451 , 0474 , 0480, 0473 , 0442, 0491 , 0472 e 0483/94).

Intervenções, para apresentarem as propostas de resolu
ção, dos Deputados Cushnahan , Barrera i Costa, Amen
dola e Bettini .

Intervenções no debate dos Deputados Lane, em nome do
Grupo RDE, Domingo Segarra (Não-inscritos) e Gutiér
rez Diaz , Bettini e do Sr . Van den Broek, Membro da
Comissão .

(A3-0257/94).

O Deputado Kellet-Bowman apresenta os seus relatórios :
— sobre a concessão de quitação ao Conselho de
Administração do Centro Europeu para o Desenvol
vimento da Formação Profissional (Berlim) quanto à
execução do respectivo orçamento para o exercício
de 1992 (A3-0180/94);

O Senhor Presidente dá por encerrada a discussão con
junta.
Votação : Parte I, ponto 16 .

Intervenções dos Deputados Galland, para solicitar, dado
o reduzido número de presenças no hemiciclo e a impor
tância do assunto, o adiamento da votação sobre a Bósnia
para o período de votação da tarde, Langer, que solicita
pelas mesmas razões o adiamento do conjunto da votação
sobre as resoluções do debate sobre questões actuais ,
urgentes e muito importantes para o próximo período de
votação, Galland, para solicitar que esta votação seja
feita no início do período de votação, isto é, às 17H30,
Fontaine, para apoiar a proposta do Deputado Galland,
Elliott, que recorda que à votação da tarde deverá
seguir-se o debate sobre o relatório relativo ao programa
Sócrates , e Fontaine .

— sobre a concessão de quitação ao Conselho de
Administração da Fundação Europeia para a Melho
ria das Condições de Vida e jde Trabalho (Dublim)
quanto à execução do respectivo orçamento para o
exercício de 1992 (A3-0181 /94).

O Deputado Tomlinson apresenta o seu relatório sobre a
concessão de quitação quanto à execução do orçamento
do Parlamento Europeu para o exercício de 1 992 (A3
0182/94), após ter protestado contra a ausência de repre
sentantes da Administração por ocasião da apreciação da
quitação quanto à execução do Orçamento do Parlamento
e ter solicitado que o Presidente consultasse a Mesa
quanto ao assunto .

A Deputada Nielsen apresenta o seu relatório sobre o
seguimento dado à decisão de quitação 1991 (A3-0258/
94); usa da palavra igualmente em nome do Grupo LDR.
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PRESIDÊNCIA DO SR . CRAVINHO,

O Deputado Holzfuss apresenta os seus relatόrios :

Vice-Presidente

— sobre a eficácia dos instrumentos financeiros da

política comunitária dos transportes (relatório Espe
cial n° 1 /93 do Tribunal de Contas) (A3-0075/94);

— sobre a execução orçamental e financeira do Ano
Europeu do Turismo (Relatório Especial n2 4/92 do
Tribunal de Contas) (A3-0069/94).

A Deputada Isler Béguin apresenta o seu relatório sobre a
gestão das dotações e dos instrumentos financeiros com
impacto na protecção do ambiente (A3-0152/94).
O Deputado Marck desenvolve a pergunta oral que
apresentou em conjunto com os Deputados Goedmakers,
Holzfuss e Pasty, que em nome da Comissão do Controlo
Orçamental dirigiu à Comissão, sobre as conclusões da
missão de inquérito da Comissão do Controlo Orçamen
tal sobre a gestão financeira do programa PHARE na
República Checa (B3-0020/94).

Intervenções dos Deputados Verhagen, relator do parecer
da Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação,
Goedmakers, em nome do Grupo PSE, Theato, em nome
do Grupo PPE, Cramon Daiber, em nome do Grupo V ,
Blot, em nome do Grupo DR, e van der Waal (Não
inscritos ).

DEBATE SOBRE QUESTÕES ACTUAIS ( VOTAÇAO)

12. Situação na Bosnia-Herzegovina (votação)
Propostas de resolução (B3-0416, 0441 , 0454, 0467 ,
0479 , 0485 , 0487 e 0489/94).

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO B3-0416/94:
O Parlamento rejeita a proposta de resolução.

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO B3-0441 /94:
O Parlamento rejeita a proposta de resolução .

PROPOSTAS DE RESOLUÇÃO B3-0454, 0467, 0479,
0487 e 0489/94 :

— proposta de resolução comum apresentada pelos
Deputados :
Woltjer e Titley , em nome do Grupo PSE,
Sir Jack Stewart-Clark , Oostlander e Pack, em nome

PRESIDÊNCIA DE SIR JACK STEWART-CLARK,
Vice-Presidente

do Grupo PPE,
Bertens, em nome do Grupo LDR,
Langer, em nome do Grupo V ,
Vandemeulebroucke, em nome do Grupo ARC
que visa substituir estas propostas de resolução por um
novo texto .

Intervenções dos Deputados Wynn, Forte , McMillan
Scott, Bourlanges, Presidente da Comissão do Controlo
Orçamental, Schmidhuber, Membro da Comissão, Cor
nelissen, von der Vring, presidente da Comissão dos
Orçamentos, Verhagen e do Sr. Schmidhuber.
O Senhor Presidente dá por encerrado o debate .
Votação : Parte I, ponto 19 .

As diferentes partes do texto foram sendo aprovadas
sucessivamente, os considerandos C e D e os n°s 5 e 6 por
votação em separado e nominal (LDR).
Resultados das votações nominais:
Considerando C

11. Carta Europeia da Energia (debate)
Segue-se na ordem do dia a discussão conjunta de dois
relatórios, elaborados em nome da Comissão da Energia,
Investigação e Tecnologia.
O Deputado Schinzel apresenta o seu relatório sobre o
Tratado da Carta Europeia da Energia e Protocolos
específicos (A3-0179/94).

votantes :

96

a favor:

89

contra :

7

abstenções :

0

Considerando D
votantes :

97

a favor:

93

contra :

4

abstenções :

0

N2 5

votantes :
a favor:

O Deputado Garcia Amigo apresenta o relatório do
Deputado Robles Piquer sobre as prioridades energéticas
a considerar na revisão do Tratado de Não Proliferação de
Armas Nucleares (TNP) (A3-0139/94).

contra :

abstenções :

93
88
4

1

N° 6

Intervenções dos Deputados Goedmakers, em nome do
Grupo PSE, Seligman, em nome do Grupo PPE, Bettini,
em nome do Grupo V, Linkohr, Adam e do Sr. Schmid

votantes :
a favor:
contra:

4

huber, Membro da Comissão.

abstenções :

0

96
92

O Senhor Presidente dá por encerrado o debate .

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 2).

Votação: Parte I, ponto 26.

(A proposta de resolução B3-0485/94 caducou).
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13. Situação no Ruanda e no Burundi (vota
ção)

14. Ucrania e Estados Bálticos (votação)
Propostas de resolução (B3-0437 , 0412, 0420 e
0476/94).

Propostas de resolução (B3-0405 , 0421 , 0440, 0456,
0464, 0470, 0478 , 0486 , 0409 , 0463 e 0469/94)

PROPOSTAS DE RESOLUÇÃO B 3-04 1 2, 0420 e 0437/
Ruanda

PROPOSTAS DE RESOLUÇÃO B3-0405 , 0421 , 0440,
0456, 0464 , 0470 e 0486/94 :

— proposta de resolução comum apresentada pelos
Deputados :
Dury e van Putten , em nome do Grupo PSE,
Cassanmagnago Cerretti e Verhagen , em nome do
Grupo PPE,
André-Léonard e Cayet, em nome do Grupo LDR,
Ernst de la Graete , em nome do Grupo V,
Guermeur, em nome do Grupo RDE,
Vandemeulebroucke, em nome do Grupo ARC ,
Piquet, Miranda da Silva e Ephremidis, em nome do
Grupo CG,
Puerta, Castellina e Gutiérrez Diaz

94 :

— proposta de resolução comum apresentada pelos
deputados :
Ferrer, Lenz e Habsburg , em nome do Grupo PPE,
Kofoed e Bertens, em nome do Grupo LDR,
Pasty , em nome do Grupo RDE,
Vandemeulebroucke , em nome do Grupo ARC
(o Grupo PSE retirou a sua assinatura desta proposta
de resolução comum)
que visa substituir estas propostas de resolução por um
novo texto .

Alteração aprovada: 1 ( U parte) por VN, 1 (22 parte) por
VN

Votaçôes por partes:

novo texto .

Alteraçào 1 (ARC/LDR)
U parte : ate «para a Russia»

Alteração aprovada: 1 (alterada oralmente)

Resultados das votações nominais:

que visa substituir estas propostas de resolução por um

As diferentes partes do texto foram sendo aprovadas

2a parte : restante texto

Alteração 1 (U parte) (ARC)

sucessivamente .

Intervenção do Deputado Guermeur antes da votação da
alteração 1 para solicitar que seja aditado o seguinte :
«dos capacetes azuis belgas e militares franceses». .

votantes :

107

a favor :
contra :

100
16

abstenções :

0

Alteração 1 (2a parte)

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 3 a)).

votantes :

112

a favor :
contra :

107
3

abstenções :

(A proposta de resolução B3-0478/94 caducou).

2

As diferentes partes do texto foram sendo aprovadas
sucessivamente .

Burundi

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 4 a)).
(A proposta de resolução B3-0476/94 caducou).

PROPOSTAS DE RESOLUÇÃO B3-0409, 0463 e 0469/
94 :

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO B3-0437/94

— proposta de resolução comum apresentada pelos
Deputados :
Arbeloa Muru , em nome do Grupo PSE,
Cassanmagnago Cerretti , Verhagen e Tindemans ,
em nome do Grupo PPE,
André-Léonard e Cayet, em nome do Grupo LDR,
Ernst de la Graete, em nome do Grupo V,
Guermeur, em nome do Grupo RDE,
Vandemeulebroucke , em nome do Grupo ARC,
Miranda da Silva, Piquet e Ephremidis , em nome do
Grupo CG,
Puerta

que visa substituir estas propostas de resolução por um
novo texto .

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

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

15. Direitos do Homem (votação)
Propostas de resolução (B3-0406, 0424, 0482/cor.,
0468 , 0413 , 0431 , 0432 , 0458 , 0410, 0436 , 0455 ,
0465 , 0446, 0490, 0433 e 0481 /94)

Bangladesh

PROPOSTAS DE RESOLUÇÃO B3-0406, 0424 e 0482/
94 :

— proposta de resolução comum apresentada pelos
Deputados :
Lenz, em nome do Grupo PPE,
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Bertens, em nome do Grupo LDR,
Telkämper, em nome do Grupo V,
Vandemeulebroucke, em nome do Grupo ARC ,
Ainardi , Ribeiro e Ephremidis, em nome do Grupo
CG,

Crianças da rua no Brasil

PROPOSTAS DE RESOLUÇÃO B3-0446 e 0490/94 :

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO B3-0468/94:

— proposta de resolução comum apresentada pelos
Deputados :
Sakellariou, em nome do Grupo PSE,
Lenz, em nome do Grupo PPE,
Larive e Bertens , em nome do Grupo LDR,
Staes e Ernst de la Graete, em nome do Grupo V,
Guermeur, em nome do Grupo RDE,
Vandemeulebroucke, em nome do Grupo ARC ,
Elmalan, Barata Moura e Ephremidis , em nome do
Grupo CG,

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 5 b)).

que visa substituir estas propostas de resolução por um

Irão

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 5 e)).

Puerta

que visa substituir estas propostas de resolução por um
novo texto .

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 5 a)).
Situação do Dr. Baracu

Gutiérrez Diaz , Castellina e Puerta
novo texto .

PROPOSTAS DE RESOLUÇÃO B3-0413 , 0431 , 0432 e
0458/94 :

— proposta de resolução comum apresentada pelos
Deputados :
Dury e Hughes, em nome do Grupo PSE,
Verhagen e McMillan-Scott, em nome do Grupo

Discriminação nas eleições europeias

PROPOSTAS DE RESOLUÇÃO B3-0433 e 0481 /94:

Bertens, em nome do Grupo LDR,
Roth, em nome do Grupo V,
Vandemeulebroucke, em nome do Grupo ARC ,
Piquet, Miranda da Silva e Ephremidis , em nome do
Grupo CG,

— proposta de resolução comum apresentada pelos
Deputados :
Sakellariou, em nome do Grupo PSE,
Froment-Meurice, Cassanmagnago Cerretti e Oo
men-Ruijten, em nome do Grupo PPE,
Roth, em nome do Grupo V
que visa substituir estas propostas de resolução por um

Puerta e Castellina

novo texto .

PPE,

que visa substituir estas propostas de resolução por um
novo texto .

Alteração aprovada: 1
As diferentes partes do texto foram sendo aprovadas
sucessivamente .

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 5 c)).

Por VN (LDR), o Parlamento aprova a resolução
votantes :
a favor:
contra:

abstenções :

133
1 28
5

0

(Parte II, ponto 5 f)).

Turquia

PROPOSTAS DE RESOLUÇÃO B3-0410, 0436, 0435 ,
0455 e 0465/94 :

— proposta de resolução comum apresentada pelos
Deputados :
Sakellariou, em nome do Grupo PSE,
Lenz e Banotti , em nome do Grupo PPE,
Roth, em nome do Grupo V,
Vandemeulebroucke, em nome do Grupo ARC,
Alavanos , Piquet e Miranda da Silva, em nome do
Grupo CG,
Puerta e Castellina

16. Catastrofes (votação)
Propostas de resolução (B3-0407 , 0438 , 0447 , 0448 ,
0451 , 0474 , 0480, 0473 , 0442 , 0491 , 0472 e 0483/
94)

Irlanda

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO B3-0407/94 :
O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 6 a)).

que visa substituir estas propostas de resolução por um
novo texto .

Espanha

Alteração aprovada: 1

As diferentes partes do texto foram sendo aprovadas
sucessivamente .

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 5 d)).

Intervenção da Deputada Domingo Segarra, para assina
lar que convém acrescentar aos n° 1 e 3 da proposta de
resolução comum uma referência à região de Valência e
portanto 1er este parágrafo como segue : «... conjuntamen
te com a Generalitat da Catalunha e de Valença».
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PROPOSTAS DE RESOLUÇÃO B3-0438 e 0447/94:

Instalações petrolíferas em Itália

— proposta de resolução comum apresentada pelos
Deputados :
Verde i Aldea, em nome do Grupo PSE,

PROPOSTAS DE RESOLUÇÃO B3-0472 e 0483/94:

Perreau de Pinninck Domenech e Ruiz-Mateos Jimé

nez de Tejada, em nome do Grupo RDE,
Barrera i Costa e Vandemeulebroucke , em nome do

Grupo ARC ,
Ribeiro, em nome do Grupo CG,

— proposta de resolução comum apresentada pelos
Deputados :
Bontempi e Regge , em nome do Grupo PSE,
Bettini , Amendola et Aglietta, em nome do Grupo V
que visa substituir estas propostas de resolução por um
novo texto .

Gutiérrez Díaz ,

(o Grupo LDR retirou a sua assinatura desta proposta
de resolução comum ; o Deputado Méndez de Vigo
acrescentou a sua assinatura em nome do Grupo

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 6 f)).

PPE)

FIM DO DEBATE SOBRE QUESTÕES ACTUAIS

que visa substituir estas propostas de resolução por um
novo texto .

As diferentes partes do texto foram sendo aprovadas
sucessivamente, os considerandos B e C , em bloco, por
votação em separado (LDR).

PRESIDENCIA DO SR . DAVID MARTIN,
Vice-Presidente

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 6 b)).

PROPOSTAS DE RESOLUÇÃO B3-0448 , 045 1 , 0474 e
0480/94 :

— proposta de resolução comum apresentada pelos
Deputados :
Verde i Aldea,, em nome do Grupo PSE,
Romera i Alcazar,, em nome do Grupo PPE,
Gasòliba i Böhm, em nome do Grupo LDR,
Perreau de Pinninck Domenech e Ruiz-Mateos Jimé

nez de Tejada, em nome do Grupo RDE,
Ribeiro, em nome do Grupo CG ,
Gutierrez Diaz

que visa substituir estas propostas de resolução por um
novo texto .

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 6 c)).

17. Comunicação de posições comuns do Con
selho
O Senhor Presidente comunica, nos termos do n2 1 do art.

452 do Regimento, ter recebido do Conselho, de acordo

com o disposto no Acto Único, as seguintes posições

comuns do Conselho, bem como as razões que o levaram
a adoptá-las e a posição da Comissão:
— uma proposta de directiva do Parlamento Europeu e
do Conselho que altera pela décima quarta vez a Directi
va 76/769/CEE, relativa à aproximação das disposições
legislativas , regulamentares e administrativas dos Esta
dos-membros respeitantes à limitação da colocação no
mercado e da utilização de algumas substâncias e prepa
rações perigosas (C3-0097/94 — COD 456)
enviada
fundo : AMBI

Alemanha

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO B3-0473/94 :

parecer: ECON, ORÇM
base jurídica: Art. 1 002-A CE
*

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 6 d)).

Acidentes marítimos no Bosforo

*

*

O prazo de très meses de que o Parlamento dispõe para se
pronunciar começa, portanto, a correr a partir de amanhã,
22 de Abril de 1994 .

PROPOSTAS DE RESOLUÇÃO B 3-0442 e 0491 /94:
— proposta de resolução comum apresentada pelos
Deputados :
Wijsenbeek, em nome do Grupo LDR,
Roth, em nome do Grupo V,
de la Malene, em nome do Grupo RDE
que visa substituir estas propostas de resolução por um
novo texto .

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 6 e)).

18. Delegação do poder de decisão
O Senhor Presidente comunica que, nos termos do n2 5 do
artigo 522 do Regimento, mais de um décimo dos mem
bros que compõem o Parlamento, pertencentes, pelo
menos, a três grupos políticos, manifestaram por escrito a
sua oposição à aplicação do procedimento previsto no
artigo 522 do Regimento aos seguintes relatórios:
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— do Deputado Killilea, sobre a interacção entre as
focas e a indústria da pesca (A3-0186/94)

Resultados das votações nominais:
N2 1 (PSE)
votantes :
a favor:
contra:

— do Deputado Lannoye, sobre a luta contra os efeitos
nocivos provocados pelas radiações não ionizantes (A3
0238/94).

abstenções :

137
1 35
2

0

Tendo em conta as dificuldades técnicas em examinar

estes relatórios na sexta-feira, estes são inscritos na

N2 5 a) (alterado oralmente) (PSE)

ordem do dia do período de sessões de Maio, segundo o
processo com debate .

votantes :

138

a favor:
contra:

1 27
2

abstenções :

9

PERÍODO DE VOTAÇÃO
Declaração de voto:

— orai. Deputado von der Vring

19. Quitação e gestão orçamental (votação)

a)

Relatórios Cornelissen — A3-0177/94 , Blak — A3
0178/94 , Simons — A3-0257/94, Kellett-Bowman
— A3-0180 et 0181 /94, Tomlinson — A3-0182/94,
Nielsen — A360258/94 , Holzfuss — A3-0075 e

Intervenção do relator sobre esta intervenção.

0069/94, Isler Béguin — A3-0152/94

b)

A3-0178/94

I.

PROPOSTA DE DECISAO

A3-0177/94

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 7 a)).

Declaraçâo de voto:

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

— oral: Deputado David

Alteração aprovada : 2

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 7 b)).

Alteração rejeitada : 4 por VE
Alterações retiradas: 1 , 3 , 5

As diferentes partes do texto foram sendo aprovadas
sucessivamente, os n°s 1 por VN, 3 (alterado oralmente) e
5 a) (alterado oralmente) por VN (PSE), por votação em
separado.

II. PROPOSTA DE RESOLUÇÃO
O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 7 b)).
c)

A3-0257/94

I.

PROPOSTA DE DECISAO

O Parlamento aprova a decisão (Parte II, ponto 7 c)).
Intervenções :
II .

PROPOSTA DE DECISAO

— da Deputada Goedmakers que retira, em nome do
Grupo PSE, as alterações 1 , 3 e 5 ;

O Parlamento aprova a decisão (Parte II, ponto 7 c)).

— da Deputada Goedmakers sobre a votação do n2 5

III . PROPOSTA DE DECISAO

alterado ;

— do relator para propor:

— uma alteração oral ao n2 3 no sentido de aditar após os
termos «autoridades italianas os termos «e gregas»;

O Parlamento aprova a decisão (Parte II, ponto 7 c)).

IV. PROPOSTA DE RESOLUÇÃO
O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 7 c)).

— uma alteração oral ao n° 5 a):

«a) A Comissão forneça prova de que os montantes
originariamente fixados na decisão 92/49 1 /CEE
de quitação relativa ao exercício de 1989, respei
tante à aplicação das quotas leiteiras, foram
integralmente pagos, desse modo demonstrando
que os produtores de leite e os contribuintes de
todos os países da Comunidade receberam igual
tratamento .»

d) A3-0180/94
PROPOSTA DE DECISÂO

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 7 d)).
e)

A3-0181 /94

PROPOSTA DE DECISÂO

O Parlamento manifesta a sua concordância quanto à
submissão à votação destas alterações .

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 7 e)).
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f)

A3-0182/94

21. Passagem das fronteiras externas
ção)

PROPOSTA DE DECISÃO

* (vota

Relatonos Froment-Meunce — A3-0193/94 e Chris

topher Beazley — A3-0190/94

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 7 f)).
a)

A3-0193/94

g) A3-0258/94
PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(93)OÓ84 —

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

C3-0012/94 :

Declaração de voto:

Alterações aprovadas: 1 , 2, 3 a 5 em bloco, 15 , 7 a 14 em
bloco

— escrita: Deputado Maher

Alteração rejeitada : 16 por VE

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 7 g)).

Alteração caduca: 6

h)

O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada (Parte II, ponto 9 a)).

A3 -0069/94

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:

Alteração aprovada : 1 por VE

Declarações de voto:

As diferentes partes do texto foram sendo aprovadas
sucessivamente .

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 7 h)).

— oral: Deputado Elliott
— escritas: Deputados Blak e Jensen
Intervenções do relator e do Sr. Schmidhuber, Membro
da Comissão .

i)

A3-0075 /94

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 9 a)).

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 7 i )).

b)

j)

A3-0190/94

PROPOSTA DE DECISÃO COM(93)0684 — C3-001 1 /

A3-0152/94

94 :

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

Alterações aprovadas : 1 a 7 em bloco, 8 a 24 em bloco

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 7 j )).

Alteração rejeitada : 25

O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada (Parte II, ponto 9 b)).

20. Tribunal Criminal Internacional (votação)
Relatório Langer — A3-0225/94

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:
Declarações de voto:

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

— escritas: Deputados Dillen e Jensen

Alterações aprovadas : 2, 3 , 4, 1 por VE, 6, 7 , 5 por VE
As diferentes partes do texto foram sendo aprovadas

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 9 b)).

sucessivamente .

22. Investidura da Comissão (votação)

Declarações de voto:

Relatono Froment-Meunce — A3-0240/94

— escritas: Deputados Dillen , Sir Jack Stewart-Clark,
Arbeloa Muru

Por VN (V), o Parlamento aprova a resolução
votantes :
a favor:
contra :

abstenções :

(Parte II , ponto 8 ).

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO
Alterações aprovadas: 1 1 e 7

131
1 26
4

Alterações rejeitadas : 1,2, 10, 3 , 6 por VE, 8, 5 por VE,
4 , 12 , 9 , 14 , 13

1

As diferentes partes do texto foram sendo aprovadas
sucessivamente (os n2s 5 e 7 por partes, os n^s 9 (LDR),
1 3 (LDR) por votação em separado.
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Votação em separado e/ou por partes:

Declarações de voto:

N° 5 (LDR, V )

Intervençâo do relator.

U parte : ate «matéria europeia»: aprovada
2a parte : restante texto: rejeitada

— oral: Deputado Blot, em nome do Grupo DR
— escrita : Lord Inglewood

N° 7 (LDR)

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 11 b)).

12 parte : até «na União : aprovada
22 parte : restante texto : aprovada

c)

Intervenções :

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

— do relator, sobre a votação por partes do n° 5

Declarações de voto:

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 11 c)).
d)

— oral. Deputado Galland, em nome do Grupo LDR
— escritas: Deputados Bossière e Jensen.

A3-0223/94

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

Alterações aprovadas : 4 por VE, 1 , 3 e 2 por VE

Intervenção do relator.
O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 10).

23. Financiamento das Comunidades

A3-0248/94

* (vota

As diferentes partes do texto foram sendo aprovadas
sucessivamente .

Declarações de voto:

ção)

— escrita: Deputado Blot, em nome do Grupo DR

Relatórios Colom I Naval (A3-0231 /94), Langes
(A3-0228/94), Elles (A3-0248/94) e Pasty (A3-0223/

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 1 1 d)).

94)

24. Politica externa da União em matéria de

a)

A3-0231 /94 *:

I.

PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(93)0683

Propostas de resolução B3-0401 , 0402, 0403 e 0404/

— C3-0092/94 :

94

Alterações aprovadas: 1 e 2 em bloco
O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada (Parte II, ponto 1 1 a)).

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:
O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 11 a)).

Direitos do Homem (votação)

PROPOSTAS DE RESOLUÇÃO B3-0401 , 0402, 0403 e
0404/94 :

— proposta de resolução comum apresentada pelos
deputados :
Coates e Sakellariou, em nome do Grupo PSE,
Oostlander e Lenz, em nome do Grupo PPE,
Bertens, em nome do Grupo LDR,
Langer e Roth, em nome do Grupo V,
Vandemeulebroucke e Canavarro, em nome do Gru

II . PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(93)Oó83
— C3-0093/94

po ARC,

que visa substituir estas propostas de resolução por um
novo texto .

O Parlamento aprova a proposta da Comissão (Parte II ,
ponto 11a)).

Declarações de voto:

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:

— escritas: Deputados Canavarro e Piermont

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 11 a)).

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 12).

b) A3-0228/94:

25. Situação dos ciganos (votação)

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

Relatório Ramirez Heredia — A3-0124/94

Alteração aprovada : 1

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

As diferentes partes do texto foram sendo aprovadas
sucessivamente (o considerando G e os n2s 9, 10 e 18 por
votação em separado (V)).

Alterações aprovadas: 3 e 1

Alterações rejeitadas: 4 por VN e 2 por VE
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As diferentes partes do texto foram sendo aprovadas
sucessivamente (os considerandos I (rejeitado) e K e os
n2s 16 e 17 por votação em separado (PSE, PPE) e por

26. Carta Europeia da Energia (votação)
Relatórios Schinzel — A3-0179/94 e Robles Piquer
— A3-0139/94

VN, bem como o n2 1 8 ).

a)

Intervenções :
— do relator, após a votação do n2 1 6, sobre a comuni
cação feita pelo Senhor Presidente da posição do relator
sobre as alterações .

A3-0179/94

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

Alterações aprovadas: 6 por VE, 4, 5 , 1
Alterações rejeitadas: 3 por VE e 2

Resultados das votações nominais:

As diferentes partes do texto foram sendo aprovadas
sucessivamente .

Considerando I ( PSE)
120
55
55
10

votantes :

a favor:
contra :

abstenções :

Intervenções dos Deputados :
— Bj0rnvig, após a votação da alteração 4, para assina
lar que alguém votou com o cartão do Deputado Bonde.

Considerando K (PSE)
124
66
50
8

votantes :

a favor:
contra :

abstenções :

Declarações de voto:

— oral: Deputado Seligman

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 14 a)).

Alteração 4 (PSE)
124

votantes :

a favor:

17

contra :

60

abstenções :

47

b)

A3-0139/94

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 14 b)).

N2 16 ( PSE)
191

votantes :

a favor:
contra :

65
53

abstenções :

3

N2 17 (PSE)
votantes :
a favor:
contra :

123
59
55

abstenções :

FIM DO PERÍODO DE VOTAÇÃO
Intervenção do Deputado Stewart, que assinala que o seu
cartão desapareceu e, referindo-se à intervenção da
Deputada Bj0rnvig sobre o mesmo assunto, solicita que
se abra um inquérito sobre a questão (O Senhor Presiden
te responde que encarregará a Mesa do assunto).

9

N2 18 (PSE)
121
116
5
0

votantes :

a favor:
contra :

abstenções :
*
*

*

27. Socrates

***I(debate)

Os Deputados Barrera i Costa, Pack e Coimbra Martins
apresentam o seu relatório, elaborado em nome da
Comissão para a Cultura, a Juventude, a Educação e os
Meios de Comunicação Social, sobre a proposta de
decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que
estabelece o programa de acção comunitário «Sócrates»
(COM(93)0708 — C3-0043/94 — 94/000 1 (COD)) (A3

Declarações de voto:

0250/94);

— escrita: Deputado Cunha Oliveira

Intervenções dos Deputados Hermans, relator do parecer
da Comissão dos Direitos da Mulher, Schmidbaúer,

Intervenção do relator.

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

abstenções :

(Parte II, ponto 13 ).

131
88
37

6

relator do parecer da Comissão dos Assuntos Sociais, do
Emprego e do Ambiente de Trabalho, Barata Moura, em
nome do Grupo CG, do Sr. Ruberti , Membro da Comis
são, Diihrkop Diihrkop e Pack, que dirigem perguntas à
Comissão, às quais o Sr. Ruberti responde .
O Senhor Presidente dá por encerrado o debate .

Votação: Parte I, ponto 31 , da acta de 22.04.1994.
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28. Ordem do dia da próxima sessão
O Senhor Presidente comunica que a ordem do dia da
sessão de amanhã, sexta-feira, está fixada como segue :

— relatório Frode N. Christensen sobre os transportes
(sem debate)

— relatório von Alemann sobre a Euro-região Reno
Mosa (Meuse) (sem debate)

9H00:

— relatório Santos sobre a protecção dos cursos de
água * (sem debate)

— recomendação sobre o Pacto de Estabilidade na
Europa (artigo 922)

— relatório Thyssen sobre os géneros alimenticios (sem

— relatório Partsch sobre a interrupção da cadeia ali
mentar (artigo 52£)

— relatório Florenz sobre a gestão dos resíduos (sem

— relatório A. Smith sobre o Espaço Económico Euro
peu (artigo 522)

— relatório Vohrer sobre as considerações ecológicas

— relatório Pimenta sobre a situação ambiental na CEI
(artigo 522)

— relatório Duverger sobre a transparência (sem deba

— relatório Raffin sobre a protecção do urso pardo
(artigo 522)

— relatório de la Cámara Martínez sobre o Mercado

— relatório Dührkop Dührkop sobre as relações cultu
rais UE/América Latina (artigo 522)

— Votação do relatório Barrera i Costa/Pack/Coimbra

— relatório Kellett-Bowman sobre os processos de

— 22 relatório Oomen-Ruijten sobre a Agência Euro
peia para a Segurança e a Saúde no Trabalho * (')

democratização nos países da África Ocidental (arti
go 522)

debate)

debate)
no cálculo do PNB (sem debate)
te)

Interno (sem debate)
Martins

***I

— relatório Bettini sobre um novo futuro para a biomas
sa (artigo 522)

— relatório Kellett-Bowman sobre o Centro Europeu
para o Desenvolvimento da Formação Profissio
nal * (')

— relatório van Dijk sobre consorcios (artigo 522)

— recomendação para segunda leitura Amaral sobre a

— processos sem relatório

*

— relatório Guermeur sobre as relações UE/Vietname
(sem debate)

— relatório Bourlanges sobre o acordo CE/Mauritânia
sobre as pescas * (sem debate)
— relatório Miranda de Lage sobre as relações econó
micas UE/América Latina (sem debate)
— relatório Vandemeulebroucke sobre o acesso ao

hora de Verão

— segundo relatório Mclntosh sobre os transportes
aéreos * (')

— discussão conjunta dos relatórios Lataillade e Garcia
sobre as pescas * (')
— relatório Kostopoulos sobre o acordo de cooperação
CEE-Iémene

PVDALA (sem debate)

— relatório Randzio-Plath sobre a ajuda ocidental à CEI
(sem debate)

* (')

— discussão conjunta de dois relatórios Lemmer e um
relatório Hindley e de um relatório Gawronski sobre

a índia, o Paquistão e o Sri Lanka * (')

emprego na Irlanda do Norte (sem debate)
— relatório Miranda de Lage sobre a cooperação com os

***H (')

— segundo relatório Frémion sobre o mecenato (')

— proposta de resolução sobre produtos fítofarmacêuti
cos (')

— declaração da Comissão sobre o Livro Verde sobre a
política audiovisual

— relatório Junker sobre a situação na América Central
(sem debate)

(A sessão é suspensa às 19H45.)

— relatório Medina Ortega sobre o acesso dos consumi
dores à justiça (sem debate)

C)

Os textos serão votados após o encerramento de cada debate

Enrico VINCI,

Nicole FONTAINE,

Secretário-Geral

Vice-Presidente
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PARTE II

Textos aprovados pelo Parlamento Europeu

1. Produtos agrícolas
a)

*

A3-0197/94

Proposta de trinta regulamentos do Conselho relativas aos preços dos produtos agrícolas e as
medidas conexas ( 1994/95) (COM(94)0010 — C3-0046 a 0063/94 e C3-0068 a C3-0079/94)

1.

Proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CEE) n? 1766/92 que
estabelece a organização comum de mercado no sector dos cereais (COM(94)0010 —
C3-0046/94)

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSÃO

DO PARLAMENTO

(Alteração 1 )
Título

Proposta de Regulamento (CE) n2... do Conselho que
altera o Regulamento (CEE) n2 1766/92 que estabelece a
organização comum de mercado no sector dos cereais

Proposta de Regulamento (CE) n2... do Conselho que
altera os Regulamentos (CEE) n^ 1765/92 que institui um
regime de apoio, aos produtores de certas culturas aráveis
e n2 1766/92 que estabelece a organização comum de
mercado no sector dos cereais

(Alteração 2)

Antes do primeiro considerando (novos considerandos)
Considerando que a limitação às zonas previstas nos
anexos II e III do Regulamento n£ 1765/92 dos pagamen
tos compensatórios suplementares para as superfícies
semeadas de trigo duro compromete a segurança do
abastecimento das indústrias transformadoras situadas

fora destas zonas, sem que a produção das zonas que
beneficiam destes pagamentos compensatórios suplemen
tares possa ser entregue em condições económicas satis
fatórias;

Considerando que será consequentemente desejável
garantir uma produção mínima fora das zonas tradicio
nais, a fim de estabilizar as condições de abastecimento
das indústrias transformadoras e evitar o aparecimento
concomitante de uma produção suplementar de trigo
mole e a importação de trigo duro;
Considerando que, para isso, é conveniente instituir um
prémio às superfícies semeadas de trigo duro fora das
zonas previstas nos anexos II e III do Regulamento
n" 1765/92, embora se deva fixar o montante desse prémio
a um nível que não incite à sobreprodução;
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TEXTO

ALTERAÇÔES

DA COMISSÂO

DO PARLAMENTO

(Alteração 3)
ARTIGO 1- bis (novo)
ARTIGO 12 bis

O Regulamento (CEE) n2 1765/92 e alterado do seguinte
modo :

1.

Ao artigo 42 é aditado o seguinte número:
«5. Será acrescentado um suplemento ao pagamento
compensatório pela superfície semeada de trigo
duro fora das zonas que figuram nas listas dos
anexos II e III com uma extensão não superior a

250.000 hectares. E o produtor que decide qual a
campanha de comercialização a tomar como
referência.

O suplemento é fixado em 104 ecus por hectare a
partir da campanha 1994/1995. Só será pago
desde que a superfície consagrada pelo produtor
à produção de cereais durante a campanha não
ultrapasse a superfície utilizada durante a cam
panha 1993/1994.»

2.

Ao n2 1 do artigo 102 é aditado o seguinte parágrafo:
«Os Estados-membros são autorizados a antecipar a
data de 16 de Outubro para 15 de Agosto do ano de
colheita».

3.

No n2 2 do artigo 112, a cifra 50% é substituída por
80% .

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de
regulamento do Conselho que altera o regulamento (CEE) n2 1766/92 que estabelece a
organização comum de mercado no sector dos cereais (COM(94)0010 — C3-0046/94)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(94)0010),
Consultado pelo Conselho, nos termos dos artigos 422 e 432 do Tratado CE (C3-0046/94),
Tendo em conta o relatono da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural e os pareceres da Comissão dos Orçamentos, da Comissão das Relações Económicas
Externas, da Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor e
da Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação (A3-0197/94),

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.
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2.

Proposta de regulamento do Conselho que fixa, para a campanha de comercialização de
1994/95, os acréscimos mensais dos preços dos cereais (CC)M(94)0010 — C3-0047/94)

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇÔES

DA COMISSÂO

DO PARLAMENTO

(Alteração 4)
Artigo 1- — Quadro
(ECU/t)

(ECU/t)

Acréscimos
mensais

Acréscimos
mensais

Acréscimos
mensais

Acréscimos
mensais

aplicáveis ao
preço de intervenção

aplicáveis
ao preço limiar

aplicáveis ao
preço de intervenção

aplicáveis
ao preço limiar

Julho 1994

—

Agosto 1994

—

Setembro 1994

—

Outubro 1994

—

Abril 1995

1,16
2,32
3,48
4,64
5,80
6,96

Maio 1995

8,12

Novembro 1994
Dezembro 1994
Janeiro 1995
Fevereiro 1995

Março 1995

Junho 1995

—

—

1,16
2,32
3,48
4,64
5,80
6,96
8,12
9,28
10,44
11,60
11,60

Julho 1994

—

Agosto 1994

—

Setembro 1994

—

Outubro 1994
Novembro 1994

1,285

Dezembro 1994

2,57
3,855
5,14
6,425
7,71
8,995

Janeiro 1995
Fevereiro 1995

Março 1995
Abril 1995
Maio 1995
Junho 1995

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de
regulamento do Conselho que fixa, para a campanha de comercialização de 1994/95, os
acréscimos mensais dos preços dos cereais (COM(94)0010 — C3-0047/94)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(94)0010),

— Consultado pelo Conselho, nos termos do artigo 432 do Tratado CE (C3-0047/94),
— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural e os pareceres da Comissão dos Orçamentos, da Comissão das Relações Económicas
Externas , da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor e

da Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação (A3-0197/94),

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.

1,285
2,57
3,855
5,14
6,425
7,71
8,995
10,28
11,565
12,85
14,135
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3.

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

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

(Alteraçâo 5 )
Segundo considerando

Considerando que, a rim de limitar a produção comunitá

Considerando que, a fim de limitar a produção comunitá

ria de fécula de batata, deve ser atribuída a cada Estado

ria de fécula de batata, deve ser atribuída a cada Estado

-membro produtor de fécula de batata uma quota baseada
na quantidade média de fécula de batata produzida nesse
Estado-membro nas campanhas de comercialização de
1990/91 , 1991 /92 e 1992/93 e que tenha beneficiado do
prémio, ajustada proporcionalmente , se necessário, de
forma a que a quota comunitária total corresponda a 1,5

-membro produtor de fécula de batata uma quota baseada
na quantidade média de fécula de batata produzida nesse
Estado-membro nas campanhas de comercialização de
1990/91 , 1991 /92 e 1992/93 , corrigida em função das
variações climáticas atípicas, e que tenha beneficiado do
prémio, ajustada proporcionalmente , se necessário, de
forma a obter uma quota comunitária total ;

milhões de toneladas ;

(Alteraçâo 6)

Artigo 2<±, n~ 1

1.

Para as campanhas de comercialização de 1994/

95, 1995/96 e 1996/97, são atribuídas aos Estados

-membros produtores seguintes as quotas de produção de
fécula de batata a seguir fixadas :

1.
São atribuídas aos Estados-membros produtores
seguintes as quotas de produção de fécula de batata a
seguir fixadas, calculadas com base na média da respec
tiva produção nas campanhas de 1990/91 , 1991/92 e
1992/93, sem que as quantidades de referência de cada
uma destas campanhas possam ser tidas em consideração
se ultrapassarem um desvio de mais ou menos 15%
relativamente à média anual :

Dinamarca

1 78. 460 t

Dinamarca

Alemanha

501.717 1

Alemanha

França

281.516 1

França

538.307 t

Países Baixos

Países Baixos
Total

1.500.000 1

(Alteraçâo 7)
Artigo 2'i, n- 2, último parágrafo

Se for caso disso, os Estados-membros produtores podem
também, com base em critérios objectivos , ter em conta
investimentos realizados pelas empresas produtoras de
fécula de batata antes de 3 1 de Janeiro de 1 994 que não
tenham implicado o aumento da produção no período de
referência escolhido pelo Estado-membro.

Se for caso disso, os Estados-membros produtores podem
também, com base em critérios objectivos , ter em conta
investimentos realizados ou planeados pelas empresas
produtoras de fécula de batata antes de 31 de Janeiro de
1994 que não tenham sido abrangidas pela quota definida
no n2 1 do presente artigo.
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Resolução legislativa que contém o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de
regulamento do Conselho que institui um regime de quotas de produção para a fécula de batata
( CC)M(94)0010 — C3-0048/94)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (CC)M(94)0010),
— Consultado pelo Conselho, nos termos dos artigos 422 e 432 do Tratado CE (C3-0048/94),
— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural e os pareceres da Comissão dos Orçamentos , da Comissão das Relações Económicas
Externas , da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor e

da Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação (A3-0197/94),

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.

4.

Proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CEE) n1? 1418/76 que
estabelece a organização comum de mercado do arroz (COM(94)0010) — C3-0049/94)

Esta proposta e aprovada.

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de
regulamento do Conselho que altera o regulamento (CEE) n2 1418/76 que estabelece a
organização comum de mercado do arroz (COM(94)0010 — C3-0049/94)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(94)0010),
— Consultado pelo Conselho, nos termos dos artigos 422 e 432 do Tratado CE (C3-0049/94),
— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural e os pareceres da Comissão dos Orçamentos , da Comissão das Relações Económicas
Externas , da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor e

da Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação (A3-0197/94),

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 alterar substancialmente a proposta da

Comissão ;

4.

Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer ao Conselho e à Comissão.
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5.

Proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CEE) n" 2729/75 relativo
aos direitos niveladores às importações aplicáveis às misturas de cereais, do arroz e das
trincas de arroz (C()M(94)0010 — C3-0050/94)

Esta proposta e aprovada.

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de
regulamento do Conselho que altera o regulamento (CEE) n- 2729/75 relativo aos direitos
niveladores às importações aplicáveis às misturas de cereais, do arroz e das trincas de arroz
(CC)M(94)0010 — C3-0050/94)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (CC)M(94)0010),
— Consultado pelo Conselho, nos termos do artigo 432 do Tratado CE (C3-0050/94),

— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural e os pareceres da Comissão dos Orçamentos, da Comissão das Relações Económicas
Externas , da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor e

da Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação (A3-0197/94),
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 alterar substancialmente a proposta da

Comissão ;

4.

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

6.

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)

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
ALTERAÇÔES

TEXTO

DA COMISSÂO

DO PARLAMENTO

(Alteração 8)
Após o terceiro considerando (novo considerando)

Considerando que a ajuda a produção tem como objecti
vo promover a reconversão de variedades da produção de
arroz para determinados tipos de arroz mais procurados
no mercado comunitário; que as variedades procuradas
pressupõem rendimentos agronómicos geralmente infe
riores aos das variedades tradicionais cultivadas;
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TEXTO

ALTERAÇÔES

DA COMISSÂO

DO PARLAMENTO

(Alteração 9)

Após o terceiro considerando (novo considerando)
Considerando ser conveniente fixar a ajuda a produção a
um nível que permita um desenvolvimento da produção
em função das possibilidades de comercialização reais,
sem esquecer a quebra das receitas resultantes do menor
rendimento das variedades em questão;

(Alteração 10)
Artigo ]'- bis (novo)

Artigo lï bis

Para a campanha de comercialização de 1994/95 os
Estados-membros poderão manter a ajuda especial de
100 ecus/hectare ao arroz do tipo «Indica».

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a 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)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (CC)M(94)0010),

— Consultado pelo Conselho, nos termos do artigo 432 do Tratado CE (C3-0051 /94),
— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural e os pareceres da Comissão dos Orçamentos, da Comissão das Relações Económicas
Externas , da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor e

da Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação (A3-0197/94),

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

Comissào ;

4.

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

7.

Proposta de regulamento do Conselho que fixa, para a campanha de comercialização de
1994/95, os acréscimos mensais dos preços do arroz paddy e do arroz descascado
(COM(94)0010 — C3-0052/94)

Esta proposta e aprovada.
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Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de
regulamento do Conselho que fixa, para a campanha de comercialização de 1994/95, os
acréscimos mensais dos preços do arroz paddy e do arroz descascado (COM(94)0010 —
C3-0052/94)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (C(JM(94)0010),
— Consultado pelo Conselho (C3-0052/94),
— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural e os pareceres da Comissão dos Orçamentos, da Comissão das Relações Económicas
Externas , da Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor e

da Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação (A3-0197/94),
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 alterar substancialmente a proposta da

Comissão ;

4.

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

8.

Proposta de regulamento do Conselho que fixa, para a campanha de comercialização de
1994/95, determinados preços no sector do açúcar e a qualidade-tipo das beterrabas
(COM(94)0010 — C3-0053/94)

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇÔES

DA COMISSÂO

DO PARLAMENTO

(Alteração 1 1 )
Após o quarto considerando (novo considerando)

Considerando que e urgente que a Comissão apresente o
mais rapidamente possível um relatório geral sobre a
situação do mercado do açúcar, relatório este acompa
nhado de propostas de reforma da respectiva organiza
ção comum de mercado, a fim de garantir o saneamento
do sector, designadamente à luz dos resultados do acordo
do GATT e da colocação no mercado de novos edulcoran

tes; que esta reforma deverá prever um nível de produção
suficiente nas diferentes regiões, por forma a garantir um
desenvolvimento rural e social equilibrado;
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Resolução legislativa que contém o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de
regulamento do Conselho que fixa, para a campanha de comercialização de 1994/95, determina
dos preços no sector do açúcar e a qualidade-tipo das beterrabas (COM(94)0010 — C3-0053/94)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu ,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (CC)M(94)0010),
— Consultado pelo Conselho (C3-0053/94),
— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural e os pareceres da Comissão dos Orçamentos, da Comissão das Relações Económicas
Externas , da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor e

da Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação (A3-0197/94),

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 .

9.

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

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

(Alteração 12)
Nono considerando

Considerando que o artigo 52 do Regulamento (CEE)
n2 1358/77 do Conselho, de 20 de Junho de 1977 , que
estabelece as regras gerais de compensação dos preços de
armazenagem no sector do açúcar e revoga o Regulamen
to (CEE) n2 750/68 , com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n2 3042/78 , prevê que o
montante do reembolso no âmbito da perequação das
despesas de armazenagem é fixado, por mês e por
unidade de peso, tendo em consideração os encargos de
financiamento, os encargos de seguro e as despesas
específicas da armazenagem ; que é conveniente para as
despesas de financiamento tomar em consideração uma
taxa de juro de 6,25% .

Considerando que o artigo 52 do Regulamento (CEE)
n2 1358/77 do Conselho, de 20 de Junho de 1977, que
estabelece as regras gerais de compensação dos preços de
armazenagem no sector do açúcar e revoga o Regulamen
to (CEE) n£ 750/68 , com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n2 3042/78 , prevê que o
montante do reembolso no âmbito da perequação das
despesas de armazenagem é fixado, por mês e por
unidade de peso, tendo em consideração os encargos de
financiamento, os encargos de seguro e as despesas
específicas da armazenagem ; que é conveniente para as
despesas de financiamento tomar em consideração uma
taxa de juro de 7,50% .
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ALTERAÇÔES

TEXTO

DA COMISSÂO

DO PARLAMENTO

(Alteraçâo 13 )
Artigo 5

O montante do reembolso referido no artigo 82 do
Regulamento (CEE) n2 1785/81 é fixado em 0,35 ECU/
100 kg de açúcar branco por mês .

O montante do reembolso referido no artigo 82 do
Regulamento (CEE) n2 1785/81 é fixado em 0,465 ECU/
100 kg de açúcar branco por mês .

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de
regulamento do Conselho que fixa, para a campanha de comercialização de 1994/95, os preços de
intervenção derivados do açúcar branco, o preço de intervenção do açúcar bruto, os preços
mínimos da beterraba A e da beterraba B, os preços limiar bem como o montante do reembolso
para a perequação das despesas de armazenagem (COM(94)0010 — C3-0054/94)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(94)0010),

— Consultado pelo Conselho (C3-0054/94),
— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural e os pareceres da Comissão dos Orçamentos, da Comissão das Relações Económicas
Externas , da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor e

da Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação (A3-0197/94),
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

Comissâo ;

4.

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

10. Proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento n? 136/66/CEE que
estabelece uma organização comum de mercado no sector das matérias gordas
(COM(94)0010 — C3-0055/94)

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇÔES

DA COMISSÂO

DO PARLAMENTO

(Alteração 14)
Após o quarto considerando (novo considerando)
Considerando que os mecanismos de estabelecimento dos

preços indicativos e dos preços de intervenção das oleagi
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TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

nosas devem permitir a fixação destes preços de um modo
objectivamente fundamentado a fim de garantir a sua
transparência e permitir aos produtores, aos transforma
dores e aos operadores comerciais o estabelecimento, em
condições comparáveis, das suas próprias estratégias
económicas;

(Alteração 15 )
ARTIGO 1-, N- 6 bis (novo)

Artigo 22'i, n'~ 1 (Regulamento 1 36/66/CEE)

6 bis. O n2 1 do artigo 222 passa a ter a seguinte
redacção:
« 1. Todos os anos, antes do dia 1 de Agosto, é
fixado para a Comunidade um preço indicativo e um
preço de intervenção, determinados pela aplicação de
um método baseado em critérios objectivos, que são
publicados, juntamente com os preços que deles
resultam, para cada tipo de oleaginosa.»

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de
regulamento do Conselho que altera o regulamento n? 136/66/CEE que estabelece uma
organização comum de mercado no sector das matérias gordas (COM(94)0010 — C3-0055/94)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (CC)M(94)0010),

— Consultado pelo Conselho, nos termos do artigo 432 do Tratado CE (C3-0055/94),
— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural e os pareceres da Comissão dos Orçamentos , da Comissão das Relações Económicas
Externas , da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor e

da Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação (A3-0197/94),
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.
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11 . 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 (CC)M(94)0010 — C3-0056/94)

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

(Alteraçâo 16)
Artigo 3-, apos o parágrafo único (novo parágrafo)
O montante da ajuda a produção e pago ao produtor num
prazo de três meses após a apresentação do pedido.

(Alteração 17 )
Artigo 4", n~ 1

1 . Para a campanha de comercialização de 1994/95 ,
1,4% da ajuda à produção atribuída aos produtores de
azeite são afectados ao financiamento de acções especí
ficas destinadas a melhorar a qualidade do azeite em cada
Estado-membro produtor.

1.
Para a campanha de comercialização de 1994/95 ,
um montante equivalente a 1,5% da ajuda à produção
atribuída aos produtores de azeite é afectado ao financia
mento de acções específicas destinadas a melhorar a
qualidade do azeite em cada Estado-membro produtor.

(Alteraçâo 18 )
Artigo 4", n- 2
2 . Para a mesma campanha, a percentagem do montan
te da ajuda à produção que, nos termos do n2 1 do artigo
20°-D do Regulamento n2 136/66/CEE, pode ser retida
para as organizações de produtores de azeite ou suas
uniões, reconhecidas em aplicação do referido regula

2 . Para a mesma campanha, a percentagem do montan
te da ajuda à produção que, nos termos do nH 1 do artigo
202-D do Regulamento nH 136/66/CEE, pode ser retida
para as organizações de produtores de azeite ou suas
uniões , reconhecidas em aplicação do referido regula

mento, é fixada em 0,8%.

mento, é fixada em 1,1% .

(Alteração 19)
Artigo 4-, n" 2 bis (novo)

2 bis. Para a campanha de comercialização de 1994/95,
1,5% da ajuda à produção atribuída aos produtores de
azeite destinam-se aos sócios das organizações de produ
tores que comercializam o seu produto exclusivamente
através das organizações.
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Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a 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 (COM(94)0010 — C3-0056/94)
( Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(94)0010),
— Consultado pelo Conselho, nos termos do artigo 43- do Tratado CE (C3-0056/94),
— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural e os pareceres da Comissão dos Orçamentos, da Comissão das Relações Económicas
Externas , da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor e

da Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação (A3-0197/94),
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

Comissào ;

4.

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

12. Proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CEE) n2 2169/81 que fixa
as regras gerais do regime de ajuda para o algodão (COM(94)0010 — C3-0057/94)

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇÔES

DA COMISSÂO

DO PARLAMENTO

(Alteração 20)
Antes do primeiro considerando (novo considerando)
Considerando que foi estabelecida uma quantidade maxi
ma garantida (701.000 toneladas) para a produção de
algodão na União Europeia; que a Comissão deverá
apresentar, até finais de 1994, ao Conselho e ao Parla
mento o seu relatório sobre o sector do algodão, devendo
aí, nomeadamente, apresentar propostas de revisão sobre
um aumento da quantidade máxima garantida, sobre a
repartição da quantidade máxima garantida entre os
Estados-membros produtores e sobre o funcionamento
do regime de ajuda;
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Resolução legislativa que contém o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de
regulamento do Conselho que altera o regulamento (CEE) n" 2169/81 que fixa as regras gerais do
regime de ajuda para o algodão (COM(94)0010 — C3-0057/94)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu ,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(94)0010),
— Consultado pelo Conselho (C3-0057/94),

— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural e os pareceres da Comissão dos Orçamentos, da Comissão das Relações Económicas
Externas , da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor e

da Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação (A3-0197/94),

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

Comissâo ;

4.

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

13. Proposta de regulamento do Conselho que fixa, para a campanha de comercialização de
1994/1995, o preço de objectivo para o algodão não descaroçado (COM(94)0010 —
C3-0058/94)

Esta proposta e aprovada.

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de
regulamento do Conselho que fixa, para a campanha de comercialização de 1994/1995, o preço de

objectivo para o algodão não descaroçado (COM(94)OOlÒ — C3-0058/94)

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu ,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(94)0010),
— Consultado pelo Conselho (C3-0058/94),

— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural e os pareceres da Comissão dos Orçamentos, da Comissão das Relações Económicas
Externas , da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor e

da Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação (A3-0197/94),
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 alterar substancialmente a proposta da

Comissão ;
4.

Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer ao Conselho e a Comissão.
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14. Proposta de regulamento do Conselho que fixa, para a campanha de comercialização de
1994/1995, o preço mínimo do algodão não descaroçado (COM(94)0010 — C3-0059/94)
Esta proposta e aprovada.

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de
regulamento do Conselho que fixa, para a campanha de comercialização de 1994/1995, o preço
mínimo do algodão não descaroçado (COM(94)0010 — C3-0059/94)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(94)0010),
— Consultado pelo Conselho (C3-0059/94),

— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural e os pareceres da Comissão dos Orçamentos, da Comissão das Relações Económicas
Externas , da Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor e

da Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação (A3-0197/94),
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 alterar substancialmente a proposta da

Comissâo ;

4.

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

15. Proposta de regulamento do Conselho que fixa, para a campanha de comercialização de
1994/1995, os montantes 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)

Esta proposta e àprovada.

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de
regulamento do Conselho que fixa, para a campanha de comercialização de 1994/1995, os
montantes 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)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(94)0010),
— Consultado pelo Conselho (C3-0060/94),
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— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural e os pareceres da Comissão dos Orçamentos, da Comissão das Relações Económicas
Externas , da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor e

da Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação (A3-0197/94),
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 alterar substancialmente a proposta da

Comissão ;

4.

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

16. Proposta de regulamento do Conselho que fixa, para a campanha de criação de 1994/95, o
montante da ajuda para o bicho da seda (COM(94)0010 — C3-0061/94)
Esta proposta e aprovada.

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de
regulamento do Conselho que fixa, para a campanha de criação de 1994/95, o montante da ajuda
para o bicho da seda (COM(94)0010 — C3-0061/94)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu ,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(94)0010),
— Consultado pelo Conselho (C3-0061 /94),

— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural e os pareceres da Comissão dos Orçamentos, da Comissão das Relações Económicas
Externas , da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor e

da Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação (A3-0197/94),
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 alterar substancialmente a proposta da

Comissão ;

4.

Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer ao Conselho e à Comissão .
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17. 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) 0010 — C3-0062/94)
Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

(Alteraçâo 21 )

Artigo 1 "

A partir da campanha de comercialização de 1994/95 , o
montante do pagamento compensatório por hectare para
o linho não têxtil referido no n2 3 do artigo 62-A do
Regulamento (CEE) n2 1765/92 é de 78 ecus , multiplica
dos pelo rendimento regional dos cereais, com exclusão
do rendimento do milho nas regiões em que seja aplicado
um rendimento separado para o milho.

A partir da campanha de comercialização de 1994/95 , o
montante do pagamento compensatório por hectare para
o linho não têxtil referido no n^ 3 do artigo 62-A do
Regulamento (CEE) n2 1765/92 é de 87 ecus, multiplica
dos pelo rendimento regional dos cereais, com exclusão
do rendimento do milho nas regiões em que seja aplicado
um rendimento separado para o milho.

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a 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)0010 — C3-0062/94)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(94)0010),
— Consultado pelo Conselho, nos termos do artigos 432 do Tratado CE (C3-0062/94),

— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural e os pareceres da Comissão dos Orçamentos, da Comissão das Relações Económicas
Externas , da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor e

da Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação (A3-0197/94),
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

Comissào ;

4.

Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer ao Conselho e a Comissão.
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18. Proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CEE) n? 1117/78 que
estabelece a organização comum de mercado no sector das forragens secas e o Regulamento
(CEE) n2 1417/78 relativo ao regime de ajuda para as forragens secas (COM(94)0010 —
C3-0063/94)

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

(Alteraçâo 22)
Primeiro considerando

Considerando que o Regulamento (CEE) n2 1 1 17/78 do
Conselho, com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n2 3496/93 , e o Regulamento (CEE)
n2 1417/78 do Conselho, com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CEE) n^ 111 0/89, prevêem,
em certas condições , o pagamento da ajuda às empresas
de transformação para a produção de forragens secas ; que
o cálculo dessa ajuda deve ser simplificado, de forma a
reflectir o nível dos custos resultantes da secagem do
produto em questão ; que, para desenvolver uma política
de qualidade, o teor mínimo de proteínas em relação à
matéria seca deve ser aumentado para 17% \ que não é
possível, antes de 1 de Abril de 1995 , instaurar um
regime de ajuda forfetária;

Considerando que o Regulamento (CEE) n2 1 1 17/78 do
Conselho, com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n2 3496/93 , e o Regulamento (CEE)
n2 1417/78 do Conselho, com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CEE) n2 1 1 10/89 , prevêem ,
em certas condições , o pagamento da ajuda às empresas
de transformação para a produção de forragens secas ; que
o cálculo dessa ajuda deve ser simplificado, de forma a
reflectir o nível dos custos resultantes da secagem do
produto em questão ; que , para desenvolver uma política
de qualidade , seria conveniente modular a ajuda em
função do teor de proteínas em relação à matéria seca ;
que não é possível , antes de 1 de Abril de 1995 , instaurar
um regime de ajuda forfetária;

(Alteração 23 )

Após o primeiro considerando (novo considerando)
Considerando que as empresas de transformação repre
sentam investimentos extremamente vultuosos ;

(Alteraçâo 24)

Após o primeiro considerando (novo considerando)

Considerando que a produção de forragens secas ao sol é
característica de pequenas explorações, geralmente situa
das em regiões desfavorecidas ;

(Alteraçâo 25 )
Segundo considerando

Considerando que seria iníquo pagar uma ajuda relati
vamente às forragens secas produzidas em superfícies já
tidas em conta no âmbito dos regimes de ajuda comuni
tários referidos no n2 1 do artigo 12 do Regulamento
(CEE) nH 3508/92 do Conselho, de 27 de Novembro de
1992, que estabelece um sistema integrado de gestão e de
controlo relativo a determinados regimes de ajudas
comunitários, alterado pelo Regulamento (CE) n2 165/
94 ; que, a fim de conseguir um nível suficiente de
controlo, é adequado recorrer a determinados elementos
do sistema integrado para a gestão das parcelas agrícolas .

Considerando que a produção de forragens secas pode,
em certas condições, constituir uma alternativa às ante
riores produções das superfícies já tidas em conta nos
regimes de ajuda comunitários referidos no n2 1 do artigo
12 do Regulamento (CEE) n2 3508/92 do Conselho, de 27
de Novembro de 1992 , que estabelece um sistema inte
grado de gestão e de controlo relativo a determinados
regimes de ajudas comunitários , alterado pelo Regula
mento (CE) n^ 165/94; que, a fim de conseguir um nível
suficiente de controlo, é adequado recorrer a determina
dos elementos do sistema integrado para a gestão das
parcelas agrícolas .
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TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSÃO

DO PARLAMENTO

(Alteração 26)
ARTIGO l'i, N'i 3

Artigo 5'-, n'~ 1 (Regulamento 1 1 17/78)
1 . A ajuda sera concedida para os produtos referidos
nas alíneas b) e c) do artigo 12, tendo em conta os custos
energéticos de desidratação de uma cultura em verde
resultante de plantas forrageiras colhidas na Comunida
de .

1 . A ajuda será concedida para os produtos referidos
nas alíneas b) e c) do artigo 12, tendo em conta os custos
energéticos de desidratação de uma cultura em verde
resultante de plantas forrageiras colhidas na Comunidade
até ao limite da quantidade máxima garantida a determi
nar anualmente pelo Conselho e a repartir entre os
Estados-membros. Para a campanha de 1994/1995, a
quantidade máxima garantida é fixada em 4.200.000 t
para os produtos referidos na alínea b), primeiro e
terceiro travessões, do artigo 12 e os produtos referidos na
alínea c) do artigo 12 e em 430.000 t para os produtos
referidos na alínea b), segundo e quarto travessões, do
artigo 12.

(Alteraçâo 27)
ARTIGO l'i, N- 3

Artigo 5-, n~ 2 (Regulamento n" 1 1 17/78)

2.
A ajuda será fixada em 40 ECU/t para os produtos
referidos na alínea b), primeiro e terceiro travessões , do
artigo 12 e para os produtos referidos na alínea c) do
artigo 12.

2 . A ajuda para os produtos referidos na alínea b),
primeiro e terceiro travessões, do artigo 1 2 e para os
produtos referidos na alínea c) do artigo 12, cujo teor em
proteínas seja igual ou superior a 15% , é fixada do
seguinte modo:
Teor em proteínas

Ajuda (ECU/t)

15 a 16 %

40

17 a 19 %

50

20 % ou mais

60

(Alteraçâo 28 )
ARTIGO l'i, N'~ 3

Artigo 5'-, n- 3 (Regulamento 1 1 17/78)

3 . A ajuda será fixada em 20 ecus/t para os produtos
referidos na alínea b), segundo e quarto travessões , do
artigo 12.

3 . A ajuda será fixada em 25 ecus/t para os produtos
referidos na alínea b), segundo e quarto travessões, do
artigo 12.

(Votação em separado)
ARTIGO l'i, N'i 4

Artigo 5--A (Regulamento 1117/78)

4.

É aditado o artigo seguinte:

«Artigo 5'--A

Sem prejuízo do artigo 5'-, não será concedida qualquer
ajuda:
a) Se os produtos em questão não forem de qualidade
comerciável e sã;

b) Se as matérias primas utilizadas no fabrico dos
produtos em questão forem produzidas numa super
fície durante um período em que essa superfície
tenha sido tida em conta no âmbito de qualquer um
dos regimes de ajuda referidos no n" 1 do artigo 1 '- do
Regulamento (CEE) n" 3508/92 »

Suprimido
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TEXTO

ALTERAÇÔES

DA COMISSÂO

DO PARLAMENTO

(Alteração 29)
ARTIGO 2°, m 1

Artigo 5f-, alínea b) (Regulamento n- 1417/78)
L No primeiro travessão da alínea b) do artigo 5-, os
termos « 15%» são substituídos pelos termos « 17%».

Suprimido

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de
regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CEE) n2 1117/78 que estabelece a
organização comum de mercado no sector das forragens secas e o Regulamento (CEE) n" 1417/78
relativo ao regime de ajuda para as forragens secas (COM(94)0010 — C3-0063/94)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (C(JM(94)0010),
— Consultado pelo Conselho, nos termos do artigo 432 do Tratado CE (C3-0063/94),

— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural e os pareceres da Comissão dos Orçamentos, da Comissão das Relações Económicas
Externas , da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor e

da Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação (A3-0197/94),
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.

23. Proposta de regulamento do Conselho que prorroga a campanha de comercialização de
1993/94 no sector da carne de bovino (COM(94)0010 — C3-0068/94)

Esta proposta e aprovada.
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Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de
regulamento do Conselho que prorroga a campanha de comercialização de 1993/94 no sector da
carne de bovino (COM(94)0010 — C3-0068/94)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu ,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(94)0010),
— Consultado pelo Conselho (C3-0068/94),
— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural e os pareceres da Comissão dos Orçamentos, da Comissão das Relações Económicas
Externas , da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor e

da Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação (A3-0197/94),
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 alterar substancialmente a proposta da

Comissão ;

4.

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

24. Proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CEE) n? 805/68 que
estabelece a organização comum de mercado no sector da carne de bovino (COM(94)0010 —
C3-0069/94)

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇOES

DA COMISSÂO

DO PARLAMENTO

(Alteraçâo 55 )
Segundo considerando

Considerando que, nos termos do n2 2 do artigo 4°-B do
Regulamento (CEE) n2 805/68 , o prémio especial pode
ser concedido uma segunda vez, após o animal ter
atingido a idade de 22 meses ; que este benefício pode
incentivar alguns produtores a prosseguir a engorda dos
seus bovinos machos não castrados com o único objecti
vo de obter o segundo prémio; que se verificou que as
possibilidades de escoamento das carcaças pesadas resul
tantes desta prática são limitadas e provocam o aumento
indesejável das quantidades produzidas de carne de
bovino; que, por conseguinte, é convenientes conceder
um prémio especial para os bovinos machos não castra
dos uma única vez durante a vida desses animais , antes de

atingirem a idade de 22 meses ;

Considerando que, nos termos do n2 2 do artigo 4°-B do
Regulamento (CEE) n2 805/68 , o prémio especial pode
ser concedido uma segunda vez, após o animal ter
atingido a idade de 22 meses ; que este benefício pode
incentivar alguns produtores a prosseguir a engorda dos
seus bovinos machos com o único objectivo de obter o
segundo prémio ; que se verificou que as possibilidades
de escoamento das carcaças pesadas resultantes desta
prática são limitadas e provocam o aumento indesejável
das quantidades produzidas de carne de bovino; que, por
conseguinte, é convenientes conceder um prémio espe
cial para os bovinos machos uma única vez durante a vida
desses animais, antes de atingirem a idade de 20 meses,
devendo, no entanto, ser aumentado o prémio, de forma a
garantir uma indemnização pelo peso mais reduzido das
carcaças dos animais.
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TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

(Alteração 30)
Terceiro considerando

Considerando que a escolha de 1992 como um dos anos
que pode ser utilizado como ano de referência para o
estabelecimento do limite regional conduziu, em algu

Suprimido

mas zonas da Comunidade, a um aumento sensível, e

inesperado, dos pedidos de prémio em relação aos anos
anteriores; que a aplicação nos próximos anos de limites
regionais exageradamente elevados pode pôr em causa o
controlo da produção, que constitui um dos objectivos
primordiais da reforma; que, por conseguinte, é conve
niente deixar de admitir o ano de 1992 como ano de

referência e substituí-lo por 1989;

(Alteração 56)
artico ri, m i

Artigo 4°-B, n'~ 2 (Regulamento n'i 805/68)

2.

O premio é concedido, no máximo :

2 . O prémio é concedido, no máximo, uma vez durante
a vida de cada bovino macho com uma idade compreen
dida entre 10 e 19 meses ;

a)

Uma vez durante a vida de cada bovino macho não
castrado com uma idade compreendida entre 10 e 21
meses ;

b) Duas vezes durante a vida de cada bovino macho
castrado:

— a primeira vez, quando tenha atingido a idade de
10 meses,

— a segunda, após atingir a idade de 22 meses.

(Alteração 32)
ARTIGO 1 "-, N'i 1

Artigo 4--B, n" 2, última frase (Regulamento n- 805/68)
Para beneficiar do premio, cada animal que seja objecto
de um pedido deve ter estado na posse do produtor para
engorda durante um período a determinar.

Para beneficiar do premio, cada animal que seja objecto
de um pedido deve ter estado na posse do produtor para
engorda durante um período a determinar. O pagamento
de todos os prémios será efectuado nos três meses
seguintes à apresentação do pedido.

(Alteração 33 )
ARTIGO 1 -, m 2

Artigo 4'--B, n- 3, terceiro parágrafo, alínea b) (Regulamento n'i 805/68)
«b) «Limite máximo regional: o número de animais que
tenham beneficiado do prémio especial, numa deter
minada região e a título de um ano de referência;
como ano de referência, os Estados-membros podem
escolher 1989, 1990 ou 1991 para o conjunto do seu
território.

Os

Estados-membros

comunicarão

à

Comissão, até 31 de Julho de 1994, o ano de

referência que tiverem escolhido.»

Suprimido
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TEXTO

ALTERAÇOES

DA COMISSÂO

DO PARLAMENTO

(Alteração 34)
ARTIGO 1-, N'- 2 bis (novo)

Artigo 4'~-B, n" 3, após o terceiro parágrafo (Regulamento n'~ 805/68) (novo parágrafo)
2 bis. Apos o terceiro parágrafo do n" 3 do artigo 42-B é
aditado o seguinte parágrafo:
«No entanto, caso venham a revelar-se necessarias novas

medidas para facilitar a transição de um sistema de
pagamento do prémio no abate para um sistema de
pagamento na exploração, a Comissão será mandatada
para tomar essas medidas de acordo com o estabelecido
no artigo 27-.»

(Alteração 35 )
ARTIGO 1-, N" 2 ter (novo)

Artigo 4"-H, n- I , após o parágrafo único (Regulamento n(~ 805/68) (novo parágrafo)
2 ter. Ao n? 1 do artigo 42-H e aditado o seguinte
parágrafo:
«A concessão deste montante adicional não sera condicio

nada pela comparação do número de pedidos do prémio
especial e/ou do prémio por vaca aleitante com os limites
máximos regionais ou individuais para esses prémios.»

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de
regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CEE) n? 805/68 que estabelece a
organização comum de mercado no sector da carne de bovino (COM(94)0010 — C3-0069/94)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(94)0010),
— Consultado pelo Conselho, nos termos do artigo 432 do Tratado CE (C3-0069/94),
— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural e os pareceres da Comissão dos Orçamentos, da Comissão das Relações Económicas
Externas , da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor e

da Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação (A3-0197/94),

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 a Comissão.
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25. Proposta de regulamento do Conselho que fixa, para a campanha de comercialização de
1994/95, o preço de orientação dos bovinos adultos (COM(94)0010 — C3-0070/94)

Esta proposta e aprovada.

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de
regulamento do Conselho que fixa, para a campanha de comercialização de 1994/95, o preço de
orientação dos bovinos adultos (COM(94)0010 — C3-0070/94)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(94)0010),
— Consultado pelo Conselho (C3-0070/94),

— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural e os pareceres da Comissão dos Orçamentos, da Comissão das Relações Económicas
Externas, da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor e

da Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação (A3-0197/94),
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 alterar substancialmente a proposta da

Comissão ;

4.

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

26. Proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CEE) n2 3013/89 que
estabelece a organização comum de mercado no sector das carnes de ovino e caprino
(COM(94)0010 — C3-0071/94)

Esta proposta e aprovada.

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de
regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CEE) n? 3013/89 que estabelece a
organização comum de mercado no sector das carnes de ovino e caprino (COM(94)0010 —
C3-0071/94)

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(94)0010),
— Consultado pelo Conselho, nos termos do artigo 432 do Tratado CE (C3-0071 /94),
— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural e os pareceres da Comissão dos Orçamentos, da Comissão das Relações Económicas
Externas , da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor e

da Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação (A3-0197/94),
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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 alterar substancialmente a proposta da

Comissão ;

4.

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

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

Esta proposta é aprovada.

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de
regulamento do Conselho que fixa, para a campanha de comercialização de 1995, o preço de base,

e a sazonalização do preço de base no sector da carne de ovino (CÓM(94)0010 — C3-0072/94)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (CC)M(94)0010),

— Consultado pelo Conselho (C3-0072/94),
— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural e os pareceres da Comissão dos Orçamentos, da Comissão das Relações Económicas
Externas , da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor e

da Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação (A3-0197/94),
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 alterar substancialmente a proposta da

Comissào ;

4.

Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer ao Conselho e à Comissão.
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28. 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 (CC)M(94)0010 —
C3-0073/94)

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

(Alteração 36)
Artigo H

O preço de base do suíno abatido da qualidade tipo e
fixado, para o período compreendido entre 1 de Julho de

O preço de base do suíno abatido da qualidade tipo é
fixado, para o período compreendido entre 1 de Julho de

1994 e 30 de Junho de 1995 , em 1.300 ECU/t .

1994 e 30 de Junho de 1995 , em 1.872 ECU/t.

(Alteração 37 )
Artigo 1 '- bis (novo)
Artigo 12 bis

A Comissão apresentara, antes de 21 de Dezembro de
1994, o relatório e as propostas correspondentes aos
meios para estabilizar os mecanismos de formação do
preço de mercado no sector da carne de suíno e, em
particular, para limitar a dimensão e o carácter intensivo
das explorações.

A Comissão apresentará igualmente nessa ocasião ou, o
mais tardar, na proposta de regulamento que estabeleça o
preço de base para a campanha 1995/1996, um método de
cálculo que permita estabelecer automaticamente esse
preço de base a partir de critérios objectivos.

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a 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)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu ,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(94)0010),
— Consultado pelo Conselho (C3-0073/94),
— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural e os pareceres da Comissão dos Orçamentos, da Comissão das Relações Económicas
Externas , da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor e

da Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação (A3-0197/94),
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.
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29. 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 (CC)M(94)0010 —
C3-0074/94)

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇÔES

DA COMISSÂO

DO PARLAMENTO

(Alteração 74)
Após o primeiro considerando (novo considerando)
Considerando que a conclusão dos acordos do GATT

implica a necessária modificação dos calendários de
aplicação dos preços de base e de compra aplicáveis no
sector das frutas e produtos hortícolas com a finalidade
de os adaptar às consequências dos referidos acordos ;

(Alteração 75 )
Terceiro considerando

Considerando que , aquando da fixação dos preços de
base e dos preços de compra das frutas e produtos
hortícolas, se devem ter em conta os objectivos da
política agrícola comum ; que a política agrícola comum
tem por objectivos, nomeadamente, assegurar à popula
ção agrícola um nível de vida equitativo, garantir a
segurança dos abastecimentos e assegurar preços razoá
veis nos fornecimentos aos consumidores ;

Considerando que, aquando da fixação dos preços de
base e dos preços de compra das frutas e produtos
hortícolas, se devem ter em conta os objectivos da
política agrícola comum ; que a política agrícola comum
tem por objectivos, nomeadamente, assegurar à popula
ção agrícola um nível de vida equitativo, garantir a
segurança dos abastecimentos e assegurar preços razoá
veis nos fornecimentos aos consumidores ; que, precisa
mente na perspectiva da concretização dos objectivos da
política agrícola comum, deve possibilitar-se a concessão
de ajudas à industrialização das frutas e produtos hortí
colas, nomeadamente a sua transformação em sumos,
devendo as medidas adequadas ser apresentadas pela
Comissão ;

(Alteração 38)

Após o quarto considerando (novo considerando)
Considerando que é urgente que a Comissão apresente o
mais rapidamente possível uma proposta de reforma da
organização comum de mercado no sector das frutas e
produtos hortícolas, que tenha em conta, designadamen
te, o peso económico de novos produtos como os kiwis e as
ameixas, a simplificação da regulamentação relativa às
variedades admitidas à intervenção e as novas disposições
relativas ao acondicionamento dos produtos objecto de
intervenção;

(Alteração 39)
Após o quarto considerando (novo considerando)

Considerando que é necessário que o sistema dos preços
mínimos à importação seja efectivamente respeitado e
completado por certificados de importação e limites

9 . 5 . 94

N2 C 128/289

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Quinta-feira, 21 de Abril de 1994

TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

quantitativos, no quadro de um calendario que evite
desequilíbrios no mercado, nomeadamente aquando da
colheita e comercialização da produção comunitária;

(Alteração 52)
Após o quarto considerando (novo considerando)
Considerando que o período de vigência do Regulamento

(CEE) n" 1200/90 que prevê a criação de prémios para o
arranque de árvores de fruto com vista à regularização
da produção comunitária de maçãs terminou em 1993,
embora a sobrecapacidade que caracteriza este sector e
as suas repercussões negativas na formação dos preços
não tivessem ainda sido suficientemente reduzidas ;

(Alteração 53 )
Após o quarto considerando (novo considerando)
Considerando que, tanto no interesse dos fruticultores
europeus, como numa preocupação de conter as despesas
anuais do FEOGA-Secção «Garantia», é oportuno tomar
medidas urgentes tendentes a reduzir o actual excesso de
produção;

(Alteração 54)

Após o quarto considerando (novo considerando)
Considerando que, nos termos do artigo 162 do Regula
mento (CEE) n2 1035/72 e para antecipar a reforma
anunciada da organização de mercado no sector das
frutas e dos produtos hortícolas, se impõe colocar de novo
em vigor o Regulamento (CEE) n2 1200/90 anteriormente
citado a partir da campanha de comercialização de
1994/1995 ;

(Alteração 40)
Anexo

(Os preços de base e de compra das couves-flores,
nectarinas, pêras e maçãs são mantidos ao nível da
campanha de 1993/94.)

(Alteração 68)
Anexo, Satsumas, quadro
(ECU/ 100 kg peso líquido)
Preço

Outubro (de 1 6 a 3 1 )
Novembro
Decembro

Janeiro (de 1 a 15 )

de base

Preço
de compra

28,37
25,13
27,29
26,21

13,55
11,31
12,28
11,92

( ECU/ 100 kg peso líquido)
Preço

Outubro ( de 1 6 a 3 1 )
Novembro

Decembro

Janeiro (de 1 a 15 )

de base

Preço
de compra

36,48
36,10
35,60
33,94

23,34
22,83
22,07
21,56
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TEXTO

ALTERAÇÔES

DA COMISSÂO

DO PARLAMENTO

(Alteraçào 76)
Anexo, Clementinas, quadro
(ECU/ 1 00 Kg de peso liquido)

(ECU/ 1 00 Kg de peso líquido)
Preço
de base

Dezembro

33,41
31,22
35,98

Janeiro

Fevereiro (de 1 a 15 )

Preço
de compra

Preço

Dezembro

18,40
17,19

Janeiro

17.94

Fevereiro (de 1 a 15 )

de base

Preço
de compra

36,10
35,60
33,94

22,83
22,07
21,56

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a 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)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu ,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(94)0010),
— Consultado pelo Conselho (C3-0074/94),

— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural e os pareceres da Comissão dos Orçamentos, da Comissão das Relações Económicas
Externas , da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor e

da Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação (A3-0197/94),
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

Comissào ;

4.

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

30. Proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CEE) n? 822/87 que
estabelece a organização comum do mercado vitivinícola (COM(94)0010 — C3-0075/94)

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSÃO

DO PARLAMENTO

(Alteração 4 1 )
Terceiro considerando

Considerando que , no n2 3 do seu artigo 182, no n2 2 do
seu artigo 202, no n2 12 do seu artigo 392 e no n2 5 do

Considerando que, no n2 3 do seu artigo 182, no n2 2 do
seu artigo 202, no n2 12 do seu artigo 392 e no n2 5 do
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TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

seu artigo 652, o Regulamento (CEE) n2 822/87 previu
que, durante a campanha vitivinícola de 1993/94, a
Comissão apresente ao Conselho relatório sobre, respec
tivamente, a delimitação das zonas vitícolas, o enriqueci
mento, os efeitos das medidas estruturais e sua relação
com a destilação obrigatória, e sobre os teores máximos

seu artigo 652, o Regulamento (CEE) n2 822/87 previu
que, durante a campanha vitivinícola de 1993/94, a
Comissão apresente ao Conselho relatório sobre, respec
tivamente, a delimitação das zonas vitícolas, o enriqueci
mento, os efeitos das medidas estruturais e sua relação
com a destilação obrigatória, e sobre os teores máximos

de anidrido sulfuroso dos vinhos , bem como eventuais

de anidrido sulfuroso dos vinhos , bem como eventuais

propostas daí decorrentes ; que a elaboração de alguns
desses relatórios exigiu a realização de estudos em que
participaram peritos independentes e que ainda não
puderam ser concluídos;

propostas daí decorrentes ;

(Alteraçâo 42)
ARTIGO 7° N'i 2

Artigo 182, n2 3 , segundo parágrafo (Regulamento n2 822/87)
Antes do final da campanha de 1994/95, a Comissão
apresentará ao Parlamento Europeu e ao Conselho um
relatório sobre a delimitação das zonas vitícolas da

Antes do final da campanha de 1993/94, a Comissão
apresentará ao Parlamento Europeu e ao Conselho um
relatório sobre a delimitação das zonas vitícolas da

Comunidade . O Conselho , deliberando de acordo c om o

Comunidade . O Conselho , deliberando de acordo c om o

procedimento previsto no n2 2 do artigo 432 do Tratado,
toma uma decisão sobre a delimitação das zonas vitícolas
para a Comunidade no seu conjunto. Estas disposições
são aplicáveis a partir da campanha de 1995/96.

procedimento previsto no n2 2 do artigo 432 do Tratado,
toma uma decisão sobre a delimitação das zonas vitícolas
para a Comunidade no seu conjunto . Estas disposições
são aplicáveis a partir da campanha de 1995/96 .

(Alteração 43 )
ARTIGO 1 -, N" 3 bis (novo)

3 bis) No n2 3 do artigo 322, o ultimo paragrafo é
substituído pelo seguinte texto:

Em derrogação ao primeiro e segundo parágrafos, os
produtores que tenham celebrado para a campanha
de 1993/94 contratos de armazenagem a longo prazo
podem solicitar a rescisão dos contratos até ao limite
máximo de 90% dos volumes sob contrato. Neste

caso, a ajuda é paga para o período de armazenagem
efectivamente verificado.

Todavia, para a quantidade de vinho a entregar para
destilação obrigatória, em conformidade com o arti
go 392, esse pedido produz efeitos em 1 de Julho de
1994.

(Alteração 44)

ARTIGO 72, N<i 4, QUARTO TRAVESSÃO
Artigo 392, n2 12 (Regulamento n2 822/87)
12 . Antes do fim da campanha de 1994/95, a Comis
são apresentará ao Conselho um relatório informando,

1 2 . Antes do fim da campanha de 1993/94, a Comissão
apresentará ao Conselho um relatório informando,

nomeadamente , sobre os efeitos das medidas estruturais

nomeadamente , sobre os efeitos das medidas estruturais

aplicáveis no sector vitícola assim como, se for caso
disso, as propostas com vista a revogar ou substituir as
disposições do presente artigo por outras medidas capa
zes de garantir o equilíbrio do mercado vitivinícola.

aplicáveis no sector vitícola assim como, se for caso
disso, as propostas com vista a revogar ou substituir as
disposições do presente artigo por outras medidas capa
zes de garantir o equilíbrio do mercado vitivinícola.
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TEXTO

ALTERAÇOES

DA COMISSÂO

DO PARLAMENTO

(Alteração 45 )
ARTIGO l'i, N° 6

Artigo 652, n2 5 (Regulamento n2 822/87)
5.

A Comissão apresentara ao Parlamento Europeu e

5.

A Comissão apresentará ao Parlamento Europeu e

ao Conselho, antes de 1 de Abril de 1995, à luz da

ao Conselho, antes de 1 de Setembro de 1994, à luz da

experiência adquirida, um relatório sobre os teores máximos de anidrido sulfuroso dos vinhos, acompanhado, se
for caso disso, de propostas sobre as quais o Conselho
deliberará de acordo com o procedimento previsto no n2 2
do artigo 432 do Tratado, antes de 1 de Setembro de 1 995 .

experiência adquirida, um relatório sobre os teores máxi
mos de anidrido sulfuroso dos vinhos, acompanhado, se
for caso disso, de propostas sobre as quais o Conselho
deliberará de acordo com o procedimento previsto no n2 2
do artigo 432 do Tratado, antes de 1 de Setembro de 1 995 .

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de
regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CEE) n2 822/87 que estabelece a
organização comum do mercado vitivinícola (CC)M(94)0010 — C3-0075/94)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (CC)M(94)0010),
— Consultado pelo Conselho, nos termos do artigo 432 do Tratado CE (C3-0075/94),
— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural e os pareceres da Comissão dos Orçamentos, da Comissão das Relações Económicas
Externas , da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor e

da Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação (A3-0197/94),
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.

31 . Proposta de regulamento do Conselho que fixa, para a campanha de 1994/95, os preços de
orientação no sector do vinho (COM(94)0010 — C3-0076/94)
Esta proposta e aprovada.
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Resolução legislativa que contém o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de
regulamento do Conselho que fixa, para a campanha de 1994/95, os preços de orientação no
sector do vinho (CC)M(94)0010 — C3-0076/94)

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(94)0010),

— Consultado pelo Conselho (C3-0076/94),
— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural e os pareceres da Comissão dos Orçamentos, da Comissão das Relações Económicas
Externas , da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor e

da Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação (A3-0197/94),
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 alterar substancialmente a proposta da

Comissão ;

4.

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

32. Proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CEE) n? 2046/89 que
estabelece as regras gerais relativas à destilação do vinho e dos subprodutos da vinificação
(COM(94)0010 — C3-0077/94)

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

(Alteraçâo 46)
Primeiro considerando

Considerando que o n2 3 do artigo 22 do Regulamento
(CEE) n2 2046/89 do Conselho, com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n2 1567/93 ,
prevê a possibilidade de os Estados-membros equipara
rem as associações de produtores aos produtores para
efeitos da aplicação da destilação obrigatório e que o n2 4
do mesmo artigo prevê a apresentação de um relatório a
esse respeito; parece oportuno que as medidas propostas
sejam coerentes com outras que a Comissão deve elabo
rar proximamente e que, por esse motivo, é indicado
adiar o prazo limite previsto no n" 4,

Considerando que o n- 3 do artigo 22 do Regulamento
(CEE) n2 2046/89 do Conselho, com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n2 1567/93 ,
prevê a possibilidade de os Estados-membros equipara
rem as associações de produtores aos produtores para
efeitos da aplicação da destilação obrigatório e que o n2 4
do mesmo artigo prevê a apresentação de um relatório a
esse respeito; parece oportuno que as medidas propostas
sejam coerentes com outras que a Comissão deve elabo
rar proximamente ;

(Alteração 47)
ARTIGO 1 «

Artigo 2'~, n- 4, segundo parágrafo (Regulamento n" 2046/89)
Antes de 31 de Março de 1995, a Comissão apresentará
ao Conselho um relatório sobre a execução do referido

Antes de 1 de Setembro de 1994, a Comissão apresentara
ao Conselho um relatório sobre a execução do referido
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ALTERAÇÔES

TEXTO

DA COMISSÂO

DO PARLAMENTO

numero, acompanhado, se for caso disso, de uma propos
ta adequada. O Conselho pronunciar-se-á sobre as medi
das eventualmente aplicáveis a partir de 1 de Setembro de

numero, acompanhado, se for caso disso, de uma propos
ta adequada. O Conselho pronunciar-se-á sobre as medi
das eventualmente aplicáveis a partir de 1 de Setembro de

1995 .

1995 .

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a 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)

( Processo de consulta)

O Parlamento Europeu ,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(94)0010),
— Consultado pelo Conselho (C3-0077/94),

— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural e os pareceres da Comissão dos Orçamentos, da Comissão das Relações Económicas
Externas , da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor e

da Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação (A3-0197/94),
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.

33. Proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CEE) n2 2332/92 relativo
aos vinhos espumantes produzidos na Comunidade e o Regulamento (CEE) n? 4252/88

relativo à elaboração e à comercialização dos vinhos licorosos produzidos na Comunidade
(COM(94)0010 — C3-0078/94)

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇÔES

DA COMISSÂO

DO PARLAMENTO

(Alteração 48)
ARTICO l'i, m 1

Artigo 11'-, n" 3 (Regulamento n" 2332/92)

1 . No n2 3 do artigo 1 12, as datas de 1 de Abril de 1994
e 1 de Setembro de 1994 são substituídas respectivamente por 1 de Abril de 1995 e 1 de Setembro de 1995.

1 . No n2 3 do artigo 1 12, as datas de 1 de Abril de 1994
e 1 de Setembro de 1994 são substituídas por 1 de
Setembro de 1994.
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TEXTO

ALTERAÇÔES

DA COMISSÂO

DO PARLAMENTO

(Alteraçâo 49)
ARTIGO l'i, N'i 2

Artigo 16'-, n" 3 (Regulamento n'i 2332/92)

2. No n2 3 do artigo 1 62, as datas de 1 de Abril de 1994
e 1 de Setembro de 1994 são substituídas respectivamente por 1 de Abril de 1995 e 1 de Setembro de 1995.

2 . No n2 3 do artigo 1 62, as datas de 1 de Abril de 1 994
e 1 de Setembro de 1994 são substituídas por 1 de
Setembro de 1994.

(Alteraçâo 50)
ARTIGO 2'i

Artigo 6'-, n'- 2 (Regulamento n'~ 4252/88)

No n2 2 do artigo 62, as datas de 1 de Abnl de 1994 e 1 de
Setembro de 1994 são substituídas respectivamente por 1

No n2 2 do artigo 62, as datas de 1 de Abnl de 1 994 e 1 de
Setembro de 1 994 são substituídas por 1 de Setembro de

de Abril de 1995 e 1 de Setembro de 1995.

1994 .

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de
regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CEE) n2 2332/92 relativo aos vinhos
espumantes produzidos na Comunidade e o Regulamento (CEE) n" 4252/88 relativo à elaboração
e à comercialização dos vinhos licorosos produzidos na Comunidade (COM(94)0010 —
C3-0078/94)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(94)0010),

— Consultado pelo Conselho, nos termos do artigo 432 do Tratado CE (C3-0078/94),
— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural e os pareceres da Comissão dos Orçamentos, da Comissão das Relações Económicas
Externas , da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor e

da Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação (A3-0197/94),

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

Comissâo ;

4.

Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer ao Conselho e a Comissão.
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34. Proposta de regulamento do Conselho que fixa, para a colheita de 1994, os prémios para o
tabaco em folha por grupo de tabaco (COM(94) 0010 — C3-0079/94)

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

(Alteraçâo 5 1 )
Anexo — Segundo quadro
Variedades

Badischer Geudertheimer, Pereg , Korso

Variedades

ECU/kg

Badischer Geudertheimer, Pereg , Korso e

0,351

ECU/kg

0,351

seus híbridos

Badischer Burley E e seus híbridos

0,562

Virgin D e seus híbridos , Virginia e seus

0,321

híbridos

Badischer Burley E e seus híbridos

0,562

Virgin D e seus híbridos, Virginia e seus

0,321

híbridos

Paraguay e seus híbridos , Dragon vert e seus
híbridos , Philippin , Petit Grammont (Flo
becq), Semois , Appelterre

0,262

Paraguay e seus híbridos , Dragon vert e seus
híbridos Philippin, Petit Grammont (Flo
becq), Semois , Appelterre

0,262

Nijkerk

0,153

Nijkerk

0,153

Misionero e seus híbridos , Rio Grande e

0,167

Misionero e seus híbridos, Rio Grande e

0,167

seus híbridos

seus híbridos

Kentucky, Salento e seus híbridos

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de
regulamento do Conselho que fixa, para a colheita de 1994, os prémios para o tabaco em folha por
grupo de tabaco (COM(94)0010 — C3-0079/94)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (CC)M(94)0010),
— Consultado pelo Conselho (C3-0079/94),

— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural e os pareceres da Comissão dos Orçamentos, da Comissão das Relações Económicas
Externas , da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor e

da Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação (A3-0197/94),
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.

0,200
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b) A3-0252/94
I.

Proposta de quatro regulamentos do Conselho relativas aos preços agrícolas e as medidas
conexas 1994/95 (COM(94)0010 — C3-0064 a C3-0067/94)

19. Proposta de regulamento do Conselho que prorroga a campanha leiteira de 1993/94
(CC)M(94)0010 — C3-0064/94)

Esta proposta e aprovada.

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de
regulamento do Conselho que prorroga a campanha leiteira de 1993/94 (COM(94)0010) —
C3-0064/94)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu ,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(94)0010),
— Consultado pelo Conselho (C3-0064/94),

— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural e os pareceres da Comissão dos Orçamentos, da Comissão das Relações Económicas
Externas , da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor e

da Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação (A3-0252/94),
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 alterar substancialmente a proposta da

Comissão ;

4.

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

20. Proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CEE) n" 804/68 sobre a
organização comum dos mercados no sector do leite e dos produtos lácteos (COM(94)0010 —
C3-0065/94)

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

(Alteração 1 )

ARTIGO PRIMEIRO, NÚMERO 1
Artigo 5- (Regulamento n- 804/68)

Anualmente serão fixados, ao mesmo tempo que o preço
indicativo do leite e de acordo com o mesmo processo ,
um preço de intervenção para a manteiga e um preço de
intervenção para o leite em pó desnatado.

Anualmente serão fixados , ao mesmo tempo que o preço
indicativo do leite e de acordo com parâmetros objectivos
publicados simultaneamente, um preço de intervenção
para a manteiga e um preço de intervenção para o leite em
pó desnatado.
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TEXTO

ALTERAÇÔES

DA COMISSÂO

DO PARLAMENTO

(Alteração 2)

ARTIGO PRIMEIRO, NÚMERO 3
Artigo 8-, n'~ 3, primeiro parágrafo (Regulamento n- 804/68)

3 . A execução das medidas adoptadas em aplicação do
n2 1 será assegurada pelo organismo de intervenção
designado pelo Estado-membro no qual os referidos
queijos são produzidos e têm direito a denominação de

3 . A execução das medidas adoptadas em aplicação do
n2 1 será assegurada pelo organismo de intervenção
designado pela Itália.

origem .

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de
regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CEE) n? 804/68 que estabelece a
organização comum de mercado no sector do leite e dos produtos lácteos (COM(94)0010) —
C3-0065/94)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu ,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (CC)M(94)0010),

— Consultado pelo Conselho, nos termos do artigo 432 do Tratado CE (C3-0065/94),
— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural e os pareceres da Comissão dos Orçamentos, da Comissão das Relações Económicas
Externas , da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor e

da Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação (A3-0252/94),
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.

21 . Proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CEE) n? 2072/92 que fixa o
preço indicativo do leite e os preços de intervenção da manteiga, do leite em pó desnatado e
dos queixos 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)

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇÔES

DA COMISSÂO

DO PARLAMENTO

(Alteração 3 )
Primeiro considerando

Considerando que a situação do mercado do leite e dos
produtos lácteos continua precária; que o declínio per-

Considerando que o comportamento do mercado do leite
e dos produtos lácteos depende directamente da política
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TEXTO

ALTERAÇÔES

DA COMISSÂO

DO PARLAMENTO

sistente do consumo de manteiga na Comunidade levanta
dificuldades permanentes no mercado da manteiga, que
o aumento constante do teor de matéria gorda do leite
agrava mais ainda; que, atendendo à diminuição dos
custos da produção leiteira na sequência da baixa dos
preços dos cereais e dos alimentos, é conveniente acen
tuar a redução do preço de intervenção da manteiga
através de uma baixa suplementar de 3%, a fim de
melhorar a posição concorrencial da manteiga e das
matérias gordas lácticas, estimular o respectivo consu

seguida pela Comunidade e, designadamente, do regime
das quotas de produção; que o domínio do mercado passa
pela possibilidade de os operadores desenvolverem estra
tégias a médio prazo num ambiente legislativo previsível ;
que, tendo em conta que o equilíbrio do mercado não
evoluiu sensivelmente desde a adopção do Regulamento
(CEE) n2 1561/93, a não ser pela diminuição dos stocks de
manteiga e do leite desnatado, é conveniente confirmar a
redução do preço de intervenção da manteiga para infle
ctir a tendência para a alta do teor de matéria gorda do
leite ; que , por conseguinte , é conveniente fixar em
conformidade o preço indicativo do leite e adaptar o
Regulamento (CEE) n2 2072/92 do Conselho, alterado
pelo Regulamento (CEE) n2 1561 /93 ;

mo e inflectir a tendência para a alta do teor de matéria
gorda do leite ; que, por conseguinte, é conveniente fixar
em conformidade o preço indicativo do leite e adaptar o
Regulamento (CEE) n2 2072/92 do Conselho, alterado
pelo Regulamento (CEE) n2 1561 /93 ;

(Alteraçâo 4)
ARTIGO PRIMEIRO

Artigo 2", n'~ 2, quadro (Regulamento n'- 2072/92)
(ECU/ 1 00 kg)

a)
b)

Preço indicativo do leite
Preço de intervenção
—

manteiga

— leite em pó desnatado

25,41

( ECU/ 1 00 kg )
a)

b)
266,31
170,20

Preço indicativo do leite
Preço de intervenção
—

manteiga

— leite em pó desnatado

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de
regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CEE) n^ 2072/92 que fixa o preço indicativo
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 (CQM(94)0010 — C3-0066/94)

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(94)0010),
— Consultado pelo Conselho (C3-0066/94),

— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural e os pareceres da Comissão dos Orçamentos , da Comissão das Relações Económicas
Externas , da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor e

da Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação (A3-0252/94),
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 ;

26,13

278,14
172,43

9 . 5 . 94

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N2C 128/300

Quinta-feira, 21 de Abril de 1994

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.

22. Proposta de Regulamento (CEE) do Conselho que fixa, para a campanha leiteira de 1994/95,
os preços-limiar de determinados produtos lácteos (COM(94)0010 — C3-0067/94)

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSÃO

DO PARLAMENTO

(Alteração 5 )
Artigo 1-, n- 1 , quadro

1.

Para a campanha leiteira de 1994/95 , os preços
limiares são fixados do seguinte modo :
Produto-piloto
do grupo de produtos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1.

Para a campanha leiteira de 1994/95 , os preços
limiares são fixados do seguinte modo:
Produto-piloto
do grupo de produtos

ECU/ 1 00 kg
55,90
191,61
257,27
97,10
127,59
299,29
362,06
305,47
580,62
328,81
303,72
92,93

ECU/ 1 00 kg

1
2
3
4
5
6
7

(*)

Q

O

9
10
1 1

1 1

12

()

montantes a estabelecer pela Comissão com base nos preços seguin
tes :

(ECU/100 kg)

a)
b)

Preço indicativo do leite
Preço de intervenção:
— manteiga
— leite em pó desnatado

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de
regulamento do Conselho que fixa, para a campanha leiteira de 1994/95, os preços-limiar de
determinados produtos lácteos (CC)M(94)0010 -C3-0067/94)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(94)0010),
— Consultado pelo Conselho (C3-0067/94),
— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural e os pareceres da Comissão dos Orçamentos, da Comissão das Relações Económicas
Externas , da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor e

da Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação (A3-0252/94),

26,13
278,14
172,43
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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

Comissâo ;

4.

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

II.

Proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CEE) n? 3950/92 que institui
uma imposição suplementar no sector do leite e dos produtos lácteos (CC)M(94)0064 —
C3-0184/94) (C()M(94)0150 — C3-0210/94)

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

(Alteração 6)
Segundo considerando

Considerando que a analise do mercado apresentada em
Março de 1993 levou o Conselho a diferir a redução de
1 % das quantidades globais garantidas, decidida em
princípio para o período de 1993/94, e a decidir o
reexame da sua data de entrada em vigor ao mesmo
tempo que a decidida para o período de 1994/95 ; que a
análise do mercado do leite e dos produtos lácteos mostra
que este permanece exposto aos mesmos riscos que os
identificados aquando da decisão do Conselho de reduzir
em 2% as quantidades globais garantidas ; que, por
conseguinte, é conveniente reduzir as quantidades glo
bais garantidas; que, todavia, dada a baixa suplementar
do preço de intervenção da manteiga, proposta para
reequilibrar o mercado, parece possível limitar a redu
ção a 1 % no período de 1994/95 efixar em conformidade
no artigo 3'± do Regulamento (CEE) n'i 3950/92 ('), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n° 1560/93 (2), as quantidades globais garantidas;
C)
(2)

Considerando que a analise do mercado apresentada em
Março de 1993 levou o Conselho a diferir a redução de
1 % das quantidades globais garantidas , decidida em
princípio para o período de 1993/94, e a decidir o
reexame da sua data de entrada em vigor ao mesmo
tempo que a decidida para o período de 1994/95 ; que a
análise do mercado do leite e dos produtos lácteos mostra
que este permanece exposto aos mesmos riscos poten
ciais que os identificados aquando da decisão do Conse
lho de reduzir em 2% as quantidades globais garantidas,
sem que no entanto a situação do mercado justifique a sua
redução imediata;

JO L 405 de 31.12.1992, p. 1
JO L 154 de 25.06.1993, p. 30

(Alteração 7)
Quarto considerando

Considerando que os controlos efectuados em Itália
incidiram no conjunto dos produtores de leite, permitindo
assim, em conhecimento de causa, reconduzir para o
período 1994/95 o aumento da quantidade global garan
tida concedido para o período 1993/94 ; que é, no

Considerando que os controlos efectuados em Itália
incidiram no conjunto dos produtores de leite, permitindo
assim, em conhecimento de causa, reconduzir para o
período 1 994/95 o aumento da quantidade global garan
tida concedido para o período 1993/94 ; que é, no
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TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

entanto, conveniente reservar uma parte desse aumento,
no montante de 298 030 toneladas , para, na medida do
necessário, atribuir quantidades de referência a produto
res desde que estejam reunidas determinadas condições ;

entanto, conveniente reservar uma parte desse aumento,
no montante de 298 030 toneladas, para, na medida do
necessário, atribuir quantidades de referência a produto
res desde que estejam reunidas determinadas condições,
podendo ser efectuada no decurso da campanha uma
redução da referida quantidade global garantida, sem
exceder a parte reservada, se as condições verificadas não
se confirmarem ;

(Alteração 8 )
ARTIGO PRIMEIRO

Artigo 3-, n'~ 2, alínea b) (Regulamento n'- 3950/92)

b) Para o período compreendido entre 1 de Abril de
1994 e 31 de Março de 1995 e os períodos seguintes :
Estados-membros

Bélgica
Dinamarca

Alemanha (')
Grécia

Espanha
França
Irlanda
Itália

Luxemburgo
Países Baixos

Portugal
Reino Unido

(')

Entregas

b) Para o período compreendido entre 1 de Abril de
1994 e 31 de Março de 1995 e os períodos seguintes :

Vendas
directas

3 035 674
4 409 914
27 487 130
619 725
5 148 000
23 400 910
5 181 467
9 120 068
265417
10 873 363
1 786 832
14 104 810

241 653
880
99 038
4 483
363 281
592 530
11 839
710 691
941
90 582
66 904
339 336

Das quais 6.182.120 toneladas para as entregas aos compradores
estabelecidos no território dos novos Lander e 8. 713 toneladas para

Estados- membros

Bélgica
Dinamarca

Alemanha (')
Grécia (2)

Espanha (2)
França
Irlanda

Itália (2)

Luxemburgo
Países Baixos

Portugal
Reino Unido

(1)

as vendas directas nos novos Lander.

O aumento das quantidades globais «entregas» para o período
1 993/94 fica adquirido em relação a Espanha e é reconduzido para o
período 1994/95 em relação à Grécia e Itália. A quantidade global
«entregas» para Itália inclui uma reserva de 298 030 toneladas para,

Entregas

Vendas
directas

3 066 337
4 454 459
27 764 778
625 985
5 200 000
23 637 283
5 233 805
9 212 190
268 098
10 983 195
1 804 881
14 247 283

244 094
889
100 038
4 528
366 950
598 515
11 959
717 870
951
91 497
67 580

342 764

Das quais 6.244.566 toneladas para as entregas aos compradores
estabelecidos no território dos novos Lander e 8.801 toneladas para
as vendas directas nos novos Lander.

(2)

O aumento das quantidades globais «entregas» para o período
1993/94 fica adquirido em relação a Espanha e é reconduzido para o
período 1994/95 em relação à Grécia e Itália. A quantidade global
«entregas» para Itália inclui uma reserva de 298 030 toneladas para,

na medida do necessário e de acordo com a Comissão, atribuir

na medida do necessário e de acordo com a Comissão, atribuir

quantidades de referência aos produtores que tenham recorrido das
autoridades administrativas nacionais na sequência da retirada das
suas quantidades de referência e obtido uma decisão favorável .
Antes do período 1995/96, a Comissão apresentará ao Conselho um
relatório acompanhado de propostas, sobre a questão de saber se o

quantidades de referência aos produtores que tenham recorrido das
autoridades administrativas nacionais na sequência da retirada das
suas quantidades de referência e obtido uma decisão favorável . A
partir de 1 de Outubro de 1994, o Conselho poderá, sob proposta da
Comissão, proceder à revisão do nível desse aumento e eventualmen
te reduzi-lo, em caso de não cumprimento das condições exigidas.
Antes do período 1995/96, a Comissão apresentará ao Conselho um
relatório, acompanhado de propostas, sobre a questão de saber se o

aumento relativo à Grécia e o montante do aumento relativo a Itália

devem ser mantidos em 1995/96 e nos anos seguintes.

aumento relativo à Grécia e o montante do aumento relativo a Itália

devem ser mantidos em 1995/96 e nos anos seguintes.

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de
regulamento do Conselho que altera o Regulamento n? 3950/92 que institui uma imposição
suplementar no sector do leite e dos produtos lácteos (COM(94)0064 — C3-0184/94 —
CC>M(94)0150 — C3-0210/94)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(94)0064) e a proposta alterada
(COM(94)0150),

— Consultado pelo Conselho (C3-0184/94 e C3-0210/94),
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— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural e o parecer da Comissão dos Orçamentos (A3-0252/94),
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.

III.

Proposta de regulamento do Conselho que fixa um subsídio relativo a redução das quantidades
de referência individuais no sector do leite e um subsídio pelo abandono definitivo da produção
leiteira (COM(94)OOó4 — C3-0183/94)

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇOES

DA COMISSÂO

DO PARLAMENTO

(Alteração 9)
Primeiro considerando

Considerando que a evolução do mercado do leite tornou
necessária uma redução de 1 % das quantidades fixadas
no n2 2 do artigo 32 do Regulamento (CEE) n2 3950/92 ,
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamen
to (CEE) n2..., a partir de 1 de Abril de 1994 ; que, como
contrapartida pela redução das quantidades de referên
cia individuais resultante, parece ser necessário prever
um subsídio de 5 ecus por 100 quilogramas e por ano,
durante dez anos, proporcional ao esforço de adaptação
pedido aos produtores; que é conveniente prever que
esse subsídio possa ser igualmente pagável sob a forma
de obrigações transmissíveis garantidas e negociáveis

Considerando que a evolução do mercado do leite tornou
necessária uma consolidação das quantidades fixadas no
n° 2 do artigo 32 do Regulamento (CEE) n2 3950/92, com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n2..., a partir de 1 de Abril de 1994;

no mercado ;

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de
regulamento do Conselho que fixa um subsídio relativo à redução das quantidades de referência
individuais no sector do leite e um subsídio pelo abandono definitivo da produção leiteira
(COM(94)0064 — C3-0183/94)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(94)OOo4),

— Consultado pelo Conselho (C3-0183/94),
— Tendo em conta o relatorio da Comissão da Agncultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural e o parecer da Comissão dos Orçamentos (A3-0252/94),
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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

Comissâo ;

4.

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

2. Situação na Bosnia-Herzegovina
B3-0454, 0467, 0479, 0487 e 0489/94

Resolução sobre a situação na Bósnia-Herzegovina
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta as suas anteriores resoluções solicitando o fim das hostilidades na
ex-Jugoslávia,
A. Considerando a situação desesperada da cidade de Gorazde que, embora tivesse sido
declarada zona de segurança pelas Nações Unidas, se encontra agora sujeita aos bombar
deamentos das forças sérvias da Bósnia;

B. Considerando que existe agora o perigo de a realização da depuração étnica e da redefinição
das fronteiras da Bósnia-Herzegovina terem chegado a uma etapa decisiva;
C. Chocado pela completa incapacidade da ONU a nível político e da OTAN no domínio militar
em fazer cumprir a resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que concedeu a
Gorazde o estatuto de «zona de segurança»;
D. Reconhecendo a pesada responsabilidade dos Estados-membros da UE por não terem posto
à disposição os meios militares solicitados pelo comandante da FORPRONU para garantir
que «as zonas de segurança» fossem, de facto, seguras e por não terem posto termo à
agressão mantendo, deste modo, a autoridade das Nações Unidas na Bósnia-Herzegovina;
E. Reconhecendo que as hesitações e a incoerência do Governo dos EUA e do Conselho da UE
enfraqueceram profundamente a posição das Nações Unidas e da União Europeia;
F. Considerando que observadores das forças das Nações Unidas estacionados na cidade de
Gorazde e imediações foram raptados por tropas sérvias, encontrando-se sequestrados cerca
de 200 militares da FORPRONU, bem como pessoal ao serviço das organizações de auxílio
humanitário ;

G. Considerando que se registaram novos ataques contra as cidades de Tuzla e Sarajevo, tendo
as tropas sérvias da Bósnia tentado recapturar a artilharia pesada que se encontra sob
controlo da ONU desde o início de Fevereiro de 1994 ;

H. Salientando que a derrota das forças que apoiam os princípios do direito internacional e da
segurança colectiva apenas contribui para, no futuro, encorajar a agressão;

I.

Considerando que os comboios de auxílio humanitário foram impedidos de chegar às
populações martirizadas da Bósnia-Herzegovina;
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1 . Condena a agressão das forças sérvias contra o enclave de Gorazde, que já causou a morte
de várias centenas de pessoas e constitui uma violação flagrante das Resoluções 824 e 836 do
Conselho de Segurança das Nações Unidas relativas às denominadas «zonas de segurança»;
2. Salienta a actual necessidade de, em sintonia com as resoluções do Conselho de Segurança
das Nações Unidas , evitar a divisão do estado soberano da Bósnia-Herzegovina e a expulsão da
população oriunda desta região ;

3 . Reitera o seu pedido no sentido de serem feitos todos os esforços que permitam a protecção
das populações das zonas de segurança e que garantam a entrega do auxílio humanitário a estas
zonas ;

4. Salienta que o pedido feito à NATO para apoiar através de meios aéreos as tropas das
Nações Unidas estacionadas em Gorazde e suas imediações se baseou no pedido dos
comandantes das Nações Unidas na Bósnia-Herzegovina para que fosse concedida protecção aos
militares das Nações Unidas e aos trabalhadores ao serviço das organizações humanitárias face
aos ataques perpetrados pelas tropas sérvias da Bósnia; apoia em consequência este pedido, que
está de acordo com as condições e procedimentos estipulados pela OTAN e pelo Conselho de
Segurança das Nações Unidas ;
5 . Alerta para que o facto de que, se não se proceder a uma acção militar efectiva para derrotar
os agressores na Bósnia-Herzegovina se criará um precedente que poderá contribuir para o
alastramento do conflito armado a outras partes da Europa e para o colapso do sistema de
segurança colectiva desenvolvido desde 1945 ;
6 . Apela a todos os Estados-membros para que auxiliem a FORPRONU no desempenho da
sua missão, fornecendo-lhe os meios humanos , materiais e financeiros indispensáveis à
consecução dos seus objectivos e apoiando as medidas que os comandantes da FORPRONU
considerem essenciais para derrotar os ataques sérvios perpetrados em violação das repetidas
promessas ;

7 . Apela a todas as partes envolvidas para que decidam, organizem e respeitem um
cessar-fogo imediato, bem como o regresso às posições que ocupavam antes do início dos
ataques a Gorazde, e que esta cidade seja novamente considerada «zona de segurança»;

8.

Apela ao Governo dos Estados Unidos da América para que torne clara a sua determinação

em apoiar a aplicação das resoluções das Nações Unidas sobre a Bósnia-Herzegovina;
9. Saúda e encoraja o Governo da Federação Russa nos esforços que desenvolve para
pressionar ao máximo os dirigentes sérvios da Bósnia e o Governo de Belgrado, de modo a que
estes ponham termo a uma guerra que tem vindo a constituir um fardo cada vez mais pesado para
o povo sérvio;
10. Condena as acções das tropas sérvias da Bósnia que resultaram no sequestro dos militares
das Nações Unidas e de pessoal que se encontra ao serviço das organizações humanitárias, e insta
a ONU e o Conselho da UE a aumentarem a pressão sobre a República da Sérvia para que cessem
os abastecimentos às tropas da Bósnia e para que essas tropas libertem todos os reféns ;
1 1 . Insta as partes envolvidas a retomarem as negociações para uma solução pacífica do
conflito e solicita à União Europeia, aos Estados Unidos da América, à Federação Russa e às
Nações Unidas que convoquem uma conferência de paz em novos moldes , com novos parceiros
democráticos, que exclua a possibilidade de uma divisão da Bósnia-Herzegovina motivada por
questões étnicas, bem como o reconhecimento das vantagens conquistadas pela guerra, e que
tenha como objectivo alcançar uma solução de paz global para toda a ex-Jugoslávia, prestando
auxílio internacional às forças democratas e aos que trabalham para a paz na região;
12 . Insiste na manutenção das sanções económicas impostas contra a Sérvia até à assinatura e
aplicação de um acordo de paz vinculativo ;

13 . Considera que só uma mobilização das forças democráticas dos países da Europa poderá
persuadir os Estados-membros da União Europeia e as Nações Unidas a recorrerem a todos os
meios necessários para prevenir novos massacres e evitar que, na Europa, ocorram outras
«depurações étnicas»;
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1 4.
Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão, ao Conselho, ao
Presidente da Federação Russa, ao Presidente dos Estados Unidos da América, aos Governos de
jure de todas as repúblicas da ex-Jugoslávia e ao Secretário-Geral das Nações Unidas .

3. Situação no Ruanda e no Burundi
a)

B3-0405, 0421 , 0440, 0456, 0464, 0470 e 0486/94

Resolução sobre a situação no Ruanda
O Parlamento Europeu ,

A. Horrorizado com os combates e massacres no Ruanda, que custaram a vida a muitas dezenas
de milhar de pessoas , nacionais e estrangeiras ;

B. Chocado com o assassínio dos Presidentes do Ruanda e do Burundi, Juvénal Habyarimana e
Cyprien Ntaryamira, que encontraram a morte quando foi abatido o avião que os trazia de
regresso, em 6 de Abril 1994, de uma cimeira dedicada à procura da paz nos respectivos
países ;
C. Chocado com o impasse actual e com a situação de guerra civil em que mergulhou o país, e
com a não aplicação de um cessar-fogo ;
D. Chocado com o assassínio da Primeiro-Ministro do Ruanda, Agathe Uwilingiyimana, bem
como de vários ministros e de capacetes azuis belgas e militares franceses ;
E. Chocado com o tratamento reservado ao pessoal do Ruanda ao serviço da ONU e das ONGs ;
F. Considerando que os capacetes azuis das Nações Unidas dispõem de um mandato limitado,
nos termos do qual devem fiscalizar a aplicação dos acordos de Arusha mas não podem
intervir para pôr cobro aos massacres ;
G. Recordando que o Acordo de Arusha foi assinado pelo Governo e pela Frente Patriótica do
Ruanda (FPR), em 4 de Agosto de 1993 , com o objectivo de pôr fim à guerra civil e de dar
início ao processo democrático ;

H. Firmemente convicto de que uma reconciliação nacional não será possível sem uma solução
negociada e enquanto os responsáveis dos massacres não forem entregues à justiça;
I.

1.

Reconhecendo o pesado fardo que os países vizinhos são forçados a suportar pela afluência
de refugiados que fogem da violência e preocupado pelos riscos de desestabilização que isso
implica,

Apresenta as suas condolências as famílias das vítimas ruandesas e estrangeiras ;

2 . Condena com a maior firmeza os combates , os massacres de civis e a crueldade que se
apoderou de tropas incontroláveis ;
3 . Condena o atentado perpetrado contra o avião presidencial , que causou a morte dos
Presidentes do Ruanda e do Burundi , e o assassínio da Primeiro-Ministro, Agathe Uwilingiyi
mana, e da sua escolta, constituída por dez soldados belgas das Nações Unidas ;
4.
Solicita a realização de uma investigação internacional sobre o atentado cometido contra os
Presidentes do Ruanda e do Burundi , e com vista a apurar as responsabilidades pelos massacres
de civis e as execuções de capacetes azuis ;
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5 . Solicita o cessar-fogo imediato entre os beligerantes e o rápido início das negociações de
paz no espírito de reconciliação nacional que havia conduzido à assinatura do acordo de Arusha;
6 . Solicita a aplicação integral do acordo de paz assinado em Arusha pelo Governo do Ruanda
e o conjunto das forças políticas ruandesas , entre as quais a FPR, com o objectivo de pôr fim à
guerra e dar início ao processo democrático;
7. Solicita a todos os signatários do acordo de paz de Arusha que respeitem os termos do
acordo e considera que só a criação das instituições de transição por ele previstas pode garantir
uma paz duradoura no Ruanda e nos países vizinhos ;
8 . Convida o Conselho da União e a comunidade internacional a prestarem auxílio à
população do Ruanda e aos países vizinhos que se defrontam com problemas respeitantes ao
acolhimento dos refugiados salienta a particular responsabilidade da ONU e dos seus Estados
-membros no sentido de darem asilo político aos naturais do Ruanda que trabalhavam sob as suas
ordens ;

9. Solicita às Nações Unidas que procedam sem demora a uma redefinição do papel e do
mandato das forças de paz que são chamadas a intervir em regiões de risco, com vista a zelar pela
aplicação dos acordos de paz e pela protecção da população civil ;

10. Solicita à comunidade internacional e à OUA que envidem todos os esforços a nível
político e diplomático para pôr termo aos massacres no Ruanda e que contribuam para o
reatamento do diálogo entre as comunidades com vista à aplicação do acordo de Arusha;
1 1 . Convida o Conselho a indicar claramente que a União não reconhecerá em caso algum um
Governo proveniente das forças que provocaram, apoiaram, participaram ou prolongaram os
massacres ;

12 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão,
aos Governos dos Estados-membros da União Europeia, à ONU, à OUA, ao Governo do Ruanda
e a todos os signatários do acordo de Arusha.

b) B3-0409, 0463 e 0469/94

Resolução sobre a situação no Burundi
O Parlamento Europeu,

— Recordando as suas anteriores resoluções sobre o Burundi ;

A. Chocado com a morte do Presidente Ntaryamira num acidente aéreo, em circunstâncias
pouco claras , e preocupado com o consequente vazio de poder criado no país ;
B. Chocado com o assassínio dos Presidentes do Ruanda e do Burundi , Juvénal Habyarimana e
Cyprien Ntaryamira, que encontraram a morte quando foi abatido o avião que os trazia de
regresso, em 6 de Abril 1994, de uma cimeira dedicada à procura da paz nos respectivos
países ;

C. Na firme convicção de que uma reconciliação nacional não será possível enquanto os
responsáveis por esses horríveis crimes contra a humanidade não forem entregues à justiça;
D. Considerando que a instabilidade política do Burundi corre o risco de mergulhar o país num
novo ciclo de guerra civil sangrenta com repercussões directas sobre as populações civis,
1.

Condena o assassínio de Cyprien Ntaryamira e os massacres que causaram a morte a

dezenas de milhar de civis ;

2 . Condena em especial o exército, enquanto principal responsável pelos massacres e pela
interrupção do processo de democratização iniciado com as eleições de Junho de 1993 ;
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3 . Lança um apelo a todas as forças democráticas do país para que a ordem constitucional seja
restabelecida e a democracia seja respeitada;
4. Solicita a concessão de uma ajuda humanitária acrescida aos refugiados do Burundi que se
encontram nos países vizinhos e aos refugiados do Ruanda no Burundi ;
5.

Solicita às Nações Unidas que tomem uma iniciativa internacional no sentido de evitar

novos massacres ;

6. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e
aos Governos dos Estados-membros, do Burundi e dos países ACP, bem como ao Secretário
-Geral da ONU .

4. Ucrania e Estados Bálticos
a)

B3-0412 e 0420/94

Resolução sobre a retirada de tropas russas dos Estados Bálticos
O Parlamento Europeu,

A. Recordando a sua Resolução de 23 de Abnl de 1993 sobre a situação nos Estados Bálticos (')
em que solicita à Rússia que tudo faça para acelerar a retirada dos territórios dos Estados
Bálticos de todas as tropas da ex-União Soviética, sugerindo, simultaneamente, que a
Comunidade estude a possibilidade de rever a sua ajuda à Rússia e de reconsiderar as suas
relações económicas com este país caso os compromissos assumidos sobre a retirada das
suas tropas não sejam respeitados ;

B. Convicto de que a manutenção de boas relações entre os Estados Bálticos e a Rússia se
reveste de efeitos benéficos para todas as populações da Estónia, Letónia e Lituânia,
incluindo as respectivas minorias russófonas ;
C. Recordando o Acordo assinado em Moscovo, a 15 de Março de 1994, entre a Letónia e a
Rússia sobre a retirada das tropas russas antes de 31 de Agosto de 1994;
D. Recordando que as conversações entre a Estónia e a Rússia sobre a retirada das tropas russas
da Estónia ainda estão em curso ;

E. Recordando que a CE e os seus Estados-membros exprimiram, a 1 de Setembro de 1993 , a
sua esperança de que a Rússia aceitará e implementará os calendários relativos a uma
retirada rápida e completa das suas tropas da Estónia e da Letónia..., sem que esta questão
seja ligada a outros problemas ;
F. Recordando que a União Europeia confirmou, a 18 de Março de 1994, que conta com uma
retirada completa das tropas russas da Estónia até 31 de Agosto de 1994 ;
G. Deplorando as recentes declarações de membros do Governo russo, bem como de outros
homens políticos, segundo as quais os Estados Bálticos constituem uma região de interesse
vital para a Rússia, e que reivindicam um «direito de observação» russo sobre os Estados
limítrofes em geral, incluindo um estacionamento permanente de tropas russas para além das
fronteiras da Rússia ;

H. Surpreendido pela assinatura de um decreto pelo Presidente Ieltsine, em 5 de Abril de 1994,
no qual se afirma que o Ministério russo da Defesa, em articulação com o Ministério dos
Negócios Estrangeiros, pretende estabelecer bases militares em território letão ;
I.

Tendo conhecimento de que o Embaixador russo acreditado em Riga declarou ter o decreto
em referência constituído o resultado de um «erro técnico», e consciente dos riscos de que se
reveste uma tal atitude de ambiguidade em questões tão sensíveis quanto esta,

(')
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1 . Exorta o Presidente Ieltsine a declarar oficial e publicamente que a Rússia não tem qualquer
intenção de estabelecer ou manter bases militares nos Estados Bálticos e solicita ao Governo
russo que respeite os seus compromissos relativos à retirada rápida e completa das suas tropas da
Letónia e da Estónia;

2. Insta todas as partes envolvidas a assinarem e a ratificarem os acordos ao abrigo dos quais
se processará a retirada de todas as tropas russas dos Estados Bálticos até 31 de Agosto de 1994;
3 . Solicita ao Conselho da União que preveja medidas no sentido de fazer respeitar a
declaração da Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da CSCE de Julho de 1992, no que diz
respeito à retirada acelerada, ordenada e definitiva das tropas estrangeiras dos territórios dos
Estados Bálticos ;

4. Frisa a necessidade de que se reveste o respeito pelos direitos humanos das minorias russas
instaladas nos Estados Bálticos, não apenas por uma questão de princípio, mas também em
função das reacções de teor nacionalista que uma discriminação contra as mesmas poderia
eventualmente provocar na Rússia;
5.

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, ao

Presidente Ieltsine e aos Governos da Estónia, da Letónia e da Lituânia.

b) B3-0437/94

Resolução sobre a situação na Ucrania
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta as suas anteriores resoluções sobre a situação nas Repúblicas da antiga
União Soviética,

— Tendo em conta as eleições para o parlamento ucraniano que tiveram lugar em 27 de Março
de 1994, com a segunda volta em 9 e 10 de Abril de 1994,
— Tendo em conta o relatório apresentado pela sua delegação de observadores a essa eleições,
A. Considerando o seu empenhamento no prosseguimento do processo de reforma democrática
e económica na Ucrânia ;

B. Considerando que as referidas eleições parlamentares foram as primeiras eleições livres e
pluralistas realizadas na Ucrânia nos últimos 75 anos ;
C. Considerando que a Ucrânia é signatária da Carta de Paris para uma Nova Europa e membro
da Conferência para a Segurança e Cooperação na Europa;
D. Considerando que estão concluídas as negociações de um acordo de parceria e cooperação
entre a União Europeia e a Ucrânia;
E. Salientando a necessidade de conseguir uma economia social de mercado na Ucrânia, que
deveria contribuir para melhorar o nível de vida da maior parte dos habitantes ;
F. Considerando a tensão existente nas relações entre a Federação Russa e a Ucrânia, tendo
especialmente em conta o estatuto da Crimeia, o elevado número de russos que vivem na
Ucrânia e o elevado número de ucranianos que vivem na Federação Russa;

G. Considerando o aumento de divergências entre os diferentes grupos étnicos e culturais que
constituem a população da Ucrânia;
H.

Considerando a necessidade de eliminar todos os riscos futuros das centrais nucleares de

Chernobil ;

I.

Considerando a necessidade de uma política comum e solidária da União Europeia e dos
seus Estados-membros face à situação na Ucrânia,
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1 . Regozija-se com os esforços envidados para realizar estas primeiras eleições livres para o
parlamento ucraniano de modo livre e justo ; nota porém que, de acordo com as informações dos
seus observadores, se registaram ainda algumas irregularidades na condução do processo
democrático, devidas em grande parte à inexperiência e às amplas possibilidades de interpreta
ção da lei eleitoral ;

2 . Entende que deveriam ser introduzidas modificações na lei eleitoral antes das próximas
eleições presidenciais na Ucrânia, previstas para Junho de 1994;
3 . Insta todas as forças democráticas da Ucrânia a assegurarem a continuação do processo
democrático fomentado por estas eleições e a garantirem os direitos humanos e democráticos de
todos os cidadãos da Ucrânia;

4. Regista com agrado a conclusão do acordo de parceria e cooperação entre a União Europeia
e a Ucrânia, mas chama a atenção para o facto de neste acordo se dar particular atenção ao
respeito dos direitos democráticos e humanos e à continuação das reformas democráticas e
económicas na Ucrânia ;

5 . Espera que o parlamento recém-eleito considere como prioridade a consecução de uma
economia social de mercado que tenha em conta a necessidade de proporcionar um nível de vida
decente à maior parte dos habitantes da Ucrânia;
6. Exprime ainda o desejo de que o parlamento recém-eleito envide esforços sérios no sentido
de conseguir a reconciliação entre os diferentes grupos étnicos e culturais que constituem a
Ucrânia ;

7 . Apela ao Governo e ao parlamento da Ucrânia, bem como ao Governo e ao parlmaento da
Federação Russa, para que reduzam a tensão existente entre os dois países, no pleno respeito da
integridade territorial de ambos ; insta o Conselho e a Comissão a ofereceram os seus préstimos,
possivelmente no âmbito da CSCE, para o estabelecimento de relações amigáveis entre os dois
países ;
8 . Insta a Comissão e o Conselho da União Europeiaa a darem um contributo activo, em
conjunto com outros países industrializados, tais como os EUA, para a eliminação completa de
todos os riscos futuros das centrais nucleares de Chernobil ;

9 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, à
CSCE, ao Presidente e ao parlmaento da Ucrânia e ao Presidente e ao parlamento da Federação
Russa.

5. Direitos do Homem

a)

B3-0406, 0424 e 0482/94

Resolução sobre a ameaça contra a vida de Taslima Nasren e as violações dos direitos humanos
das mulheres no Bangladesh
O Parlamento Europeu,

A. Chocado com o incitamento a morte da escntora Taslima Nasreen, do Bangladesh, pela
organização que se denomina Conselho dos Soldados do Islão, com base nos seus escritos
considerados blasfemos ;

B. Reconhecendo que, no seguimento de diligências desenvolvidas pelo «Pen International» e
pela Amnistia Internacional, o Governo do Bangladesh concedeu protecção policial à
escritora, mas igualmente consciente de que falta empreender acções destinadas a julgar
aqueles que decretaram a sua morte ;
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C. Deplorando o facto de o passaporte da escritora lhe ter sido retirado pelas autoridades do
Bangladesh e de a sua novela «Lajja» ter sido proibida;

D. Regozijando-se com os protestos feitos em seu nome e em favor da publicação dos seus
escritos por importantes intelectuais e escritores do Bangladesh ;
E. Perturbado com o crescente número de «fatwas» pronunciados por dirigentes religiosos
locais contra as mulheres das aldeias do Bangladesh, em contradição com os direitos
humanos garantidos pela Constituição deste país , «fatwas» esses que já levaram à morte
trágica de várias mulheres inocentes ;
F. Alarmado pelos recentes ataques perpetrados por organizações fundamentalistas mulçuma
nas contra programas de escolarização de mulheres e pobres e outros programas sociais
desenvolvidos por organizações não governamentais em zonas rurais do Bangladesh ;

G. Alarmado pelo crescente número de casos de perseguição e assassínio de noivas e mulheres
casadas pelo não cumprimento dos pedidos de dote.

1.

Condena severamente o «fatwa» decretado contra Taslima Nasren , bem como contra

qualquer outra pessoa;

2. Condena as medidas de censura dirigidas contra as obras de Taslima Nasren, bem como os
Ultrajes aos seus escritos pelas forças fundamentalistas hindus ;
3.

Apoia, enquanto instituição democrática e representativa, a liberdade de expressão;

4. Condena todos aqueles que , por instigação ou aliciamento, apelam ao assassínio daqueles
de quem discordam ;
5.
Solicita à Comissão e ao Conselho que obtenham das autoridades do Bangladesh a garantia
de que serão efectivamente tomadas todas as medidas apropriadas para garantir a vida de
Taslima Nasren, a sua liberdade de circulação, inclusive no exterior das fronteiras do seu país, e a
sua liberdade de expressão;

6 . Apela ao Governo do Bangladesh para que puna severamente todas os atentados contra a
vida e o bem-estar das mulheres cometidos em nome de sentimentos religiosos ou da identidade
cultural ;

7 . Apela ao Governo do Bangladesh para que tome as medidas necessárias para impedir a
perseguição dos membros das ONG's que trabalham no sentido de melhorar a situação social dos
pobres das zonas rurais, especialmente as mulheres, e para impedir que o seu trabalho seja
destruído por assaltos de fanáticos islamitas ;

8 . Apela ao Governo do Bangladesh para que se abstenha de tomar medidas repressivas contra
os representantes do Comité Nirmul , dirigido pelo escritor Jahanara Imam, e outras organizações
que através de meios democráticos de protesto se opõem ao assassínio de estudantes e outros
civis por membros de organizações islamitas ;
9 . Apoia o pedido feito pelo Comité Nirmul e outras organizações democráticas no sentido de
levar Golam Azam e outros representantes de organizações islamitas a juízo pelos massacres
cometidos durante o período compreendido entre Março e Dezembro de 1 97 1 ;

10. Apoia as reflexões e acções do Conselho Mundial dos Escritores e as suas iniciativas, por
exemplo a «cidadania de cidade» para os escritores em perigo, e solicita à Comissão que estude
as possibilidades de apoiar a próxima reunião desta organização, a realizar em Lisboa de 28 de
Setembro a 2 de Outubro de 1994 ;

11.

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão,

aos Governos dos Estados-membros e aos Estados candidatos à adesão , bem como ao Governo e

ao parlamento do Bangladesh .
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b)

B3-0468/94

Resolução sobre a situação do Dr. Baracu, defensor romeno dos Direitos do Homem
O Parlamento Europeu,

A. Tendo conhecimento da situação inquietante do Dr. Baracu, presidente da Associação para o
Diálogo Interétnico da Roménia, que defende uma coexistência em igualdade de direitos dos
diferentes grupos populacionais da Transilvânia e que, em virtude do seu cargo, tem sido
objecto de repetidas ameaças de morte e calúnias por parte de membros extremistas do
Partido da União Nacional da Roménia;

B. Convicto de que a manutenção de uma coexistência multiétnica representa um enriqueci
mento para qualquer sociedade e de que há que assegurar a necessária protecção contra
agressões por parte de forças nacionalistas das pessoas que lutam por esse objectivo,
1.

Chama a atenção para o desafio levantado pelas forças nacionalistas que pretendem destruir

o carácter multiétnico de certas sociedades e insta as autoridades romenas a estudarem o caso do

Dr. Baracu, a conceder-lhe protecção contra eventuais ataques e a exigirem explicações aos que
o perseguem ;

2 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, ao Secretário
-Geral do Conselho da Europa e ao Governo da Roménia.

c)

B3-0413, 0431 , 0432 e 0458/94

Resolução sobre a situação dos Direitos do Homem no Irão
O Parlamento Europeu ,

A. Considerando os frequentes casos de violação dos Direitos do Homem no Irão assinalados
por organizações internacionais de defesa dos direitos humanos ;
B. Recordando o seu documento sobre o Irão e o relatório de 2 de Março de 1994 do Grupo

Parlamentar para os Direitos do Homem da Câmara dos Comuns, intitulado «The Téhéran
Murder Machine», que trata do assassínio de activistas da oposição iraniana por parte de
agentes do Governo do Irão;
C. Registando recentes manifestações populares no Leste e no Sul do Irão, bem como em
Teerão, que levaram a vastos confrontos entre os Guardas Revolucionários e cidadãos
descontentes ;

D. Chocado com a morte de dezenas de cidadãos comuns e a detenção de centenas de pessoas
pelas forças de segurança durante as referidas manifestações ;

E. Preocupado com o facto de a nova legislação, ratificada pelo parlamento iraniano, autorizar a
polícia a disparar em manifestações e protestos ;
F. Deplorando a contínua violação dos mais básicos direitos humanos por parte do Governo
iraniano, que em muitos casos levou a prisões e execuções sem verdadeiro julgamento, ao
desaparecimento de pessoas e até ao assassínio de opositores ao regime residentes fora do
Irão ;

G. Considerando que em 2 1 de Fevereiro de 1 994 a pediatra especialista em psiquiatria infantil ,
Homa Darabi , se imolou pelo fogo numa das zonas mais frequentadas de Teerão em sinal de
protesto pela violação sistemática dos direitos das mulheres ;
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H. Considerando que Sobhani Hossein, Mohamadi Rouf, Khosravi Bahman e Moradi Ghaderi
foram presos em 15 de Julho de 1994 perto da cidade de Djounrou, no Curdistão iraniano ;
I.

Considerando que Abdolahi Adel passou longos anos na prisão ;

J.

Considerando que as referidas cinco pessoas foram presas e torturadas na prisão de
Kermanshah (a maior cidade curda, situada no sul do Curdistão iraniano) e posteriormente
fuziladas na mesma prisão, tendo os seus corpos sido entregues às famílias no mês de
Fevereiro de 1994 ;

K. Preocupado com a eliminação de cristãos , no âmbito da qual se destaca o assassínio do Bispo
Haik Hovsepian Mehr, bem como de outras minorias , tais como a comunidade Baha'i , além
dos muçulmanos não-conformistas, apesar de estes constituírem a maioria,
1 . Exprime as suas condolências às famílias das vítimas e condena este novo assassinato
político cometido pelo regime iraniano ;
2 . Declara-se solidário com a luta das forças democráticas iranianas que visa o respeito pelos
direitos humanos fundamentais por parte das autoridades iranianas ;
3 . Condena a guerra do regime iraniano contra a liberdade , a eliminação do seu povo no Irão e
o recurso à intimidação, à força e ao terrorismo contra nacionais iranianos e a oposição política
no estrangeiro ;

4. Insurge-se contra o encarceramento de milhares de presos políticos no Irão e exige às
autoridades iranianas a sua libertação, bem como o respeito dos direitos humanos no país ;
5 . Solicita ao Conselho e à Comissão que desenvolvam todos os esforços possíveis para que
os presos políticos sejam libertados pelo regime iraniano e para que os Direitos do Homem sejam
respeitados no Irão;
6.

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e ao

Governo iraniano .

d) B3-0410, 0436, 0455 e 0465/94

Resolução sobre a situação do povo curdo na Turquia
O Parlamento Europeu,

— Considerando as suas anteriores resoluções sobre a matéria, em especial a de 10 de Março de
1994 sobre a detenção de deputados curdos na Turquia ('),
— Tendo em conta a Convenção de Genebra sobre os Refugiados , a Convenção Europeia dos
Direitos do Homem e a Convenção contra a Tortura do Conselho da Europa,

A. Considerando que seis dos oito deputados curdos presos em 2 e 4 de Março de 1994 se
encontram ainda detidos pela polícia turca;
B. Considerando que a presença de observadores das eleições em zonas onde os direitos
humanos se encontram ameaçados contribui para garantir o processo democrático ;

C. Considerando que três observadores irlandeses, três britânicos e um neo-zelandês foram
presos em 24 de Março de 1994 no Sudeste da Turquia quando se encontravam em missão de
observação dos preparativos para as eleições locais na Turquia, e desapontado pelo facto de a
União Europeia não ter mencionado a detenção destes observadores na sua Declaração de 3 1
de Março de 1994 sobre os Direitos do Homem na Turquia;
(')
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D. Considerando os diferentes relatórios e documentação das delegações europeias que se
deslocaram em Março de 1994 ao Sudeste da Turquia para assistirem às celebrações do
Newroz e observarem as eleições locais ,
E. Chocado pelo assassinato de Theophilos Georgiades que, durante muitos anos foi Presidente
do Comité Cipriota de Solidariedade com o Povo Curdo,

1 . Manifesta-se profundamente chocado pelo facto de observadores imparciais terem sido
detidos arbitrariamente e sem qualquer justificação, e condena o comportamento das autoridades
oficiais da Turquia que, em Março de 1994, limitaram a liberdade de circulação de delegações
europeias ;
2 . Insta as autoridades turcas a explicarem os seus actos e a apresentarem as suas desculpas às
pessoas detidas ;
3 . Abalado pelo elevado número de jornalistas detidos, processados, «desaparecidos» e
assassinados quando exerciam as suas actividades principalmente no Sudeste do país ;

4. Reitera o seu pedido de libertação dos deputados curdos, o fim das perseguições e o
restabelecimento dos seus direitos de parlamentares ;
5 . Manifesta-se preocupado pelo facto de em operações militares levadas a cabo pelas forças
armadas turcas no Sudeste do país em 1993 terem sido destruídas 519 aldeias , cifrando-se em
mais de 120 o número de aldeias já destruídas no início de 1994 ;
6.
Regista as informações que documentam a utilização em Março de 1994, nessa zona do
país, de armamento da OTAN, bem como de armas e equipamento fornecidos sob certas
condições pelo Governo alemão;

7 . Congratula-se pelo facto de a RFA ter cessado o auxílio militar à Turquia e solicita aos
outros Estados-membros da União que tomem decisões análogas ;
8 . Entende que o exercício pacífico dos direitos políticos daqueles que vivem legalmente em
território da União deve ser garantido, não podendo dar lugar a medidas de expulsão ;

9 . Solicita aos Governos dos Estados-membros da União que garantam este direito aos curdos
e que se abstenham de tomar medidas arbitrárias nesta matéria;
10. Apela à instauração de um cessar-fogo geral e solicita à União que apoie a resolução
pacífica do problema curdo ;
1 1 . Condena os atentados terroristas reinvindicados pelo PKK, cometidos em Istambul e
outros locais, que impedem uma solução pacífica do problema curdo;

12 .

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho da União, às

autoridades turcas , ao Secretário-Geral e ao Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho

da Europa, ao Alto Comissariado para as Minorias Nacionais da CSCE e ao Secretário-Geral das
Nações Unidas .

e)

B3-0446 e 0490/94

Resolução sobre o assassínio de crianças no Brasil
O Parlamento Europeu ,

— Recordando as suas resoluções anteriores sobre os meninos da rua no Brasil, as quais deram
ânimo a quantos brasileiros lutam contra este flagelo,

— Tendo em conta o artigo l£ do Acordo-quadro entre a Comunidade Europeia e a República
Federativa do Brasil ;

— Tendo em conta o relatório «Justiça Final : Homicídios de Adolescentes Perpetrados pela
Polícia e por Grupos de Extermínio no Brasil» publicado pelo «Human Rights Watch/
Américas »;
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A. Consternado pelo facto de o assassínio dos meninos da rua e de outros menores continuar a
ser uma prática generalizada no Brasil ;
B. Recordando o assassínio da Candelária, de 23 de Julho de 1993 , no Rio de Janeiro, do qual
foram vítimas oito meninos da rua entre os 1 1 e os 17 anos de idade ;

C. Considerando que, de acordo com as estatísticas oficiais mais recentes disponíveis , foram
mortos 328 menores, só no Estado do Rio de Janeiro, na primeira metade de 1993 ;
D. Saudando os esforços crescentes feitos pelos Governos de alguns Estados , incluindo o do
Rio de Janeiro, para combaterem este flagelo ;
E. Horrorizado com as provas de que membros da polícia são frequentes vezes responsáveis
pela morte de menores, em particular rapazes adolescentes, e com o facto de que, de acordo
com a «Comissão Parlamentar Federal ao Extermínio de Menores », em Fevereiro de 1992 , o

assassínio de crianças e adolescentes por parte de membros do exército e da polícia está
longe de ter sido excepcional e constitui a terceira principal causa conhecida de homicídio de
crianças e adolescentes ;
F. Horrorizado com a persistência dos «esquadrões da morte», entre os quais se encontram
muitas vezes agentes da polícia, conhecidos como «grupos de extermínio» ou «justiceiros»,
que são contratados para assassinar meninos da rua por vezes com apenas 5 anos de idade ;
considerando que os referidos crimes parecem muitas vezes ter conotação racista;
G. Consternado com o caso de o Sr. Volmer Nascimento, representante do Movimento
Nacional dos Meninos da Rua — MNMR, ir ser julgado no Supremo Tribunal de Justiça no
final de Abril de 1994 e poder vir a incorrer numa severa pena devido a acusações
formuladas após a investigação por ele levada a cabo ao envolvimento de altos funcionários
nos esquadrões da morte ;

H. Ciente de que, de acordo com algumas estimativas, vivem nas ruas do Brasil cerca de 7
milhões de menores, muitos dos quais sobrevivem através de pequenos furtos , pelo que são
automaticamente encarados como criminosos potenciais ou reais ;
1 . Manifesta a sua solidariedade para com os brasileiros corajosos , como o Sr. Volmer
Nascimento, que pugnam para libertar o seu país deste flagelo e que frequentes vezes são eles
próprios vítimas de ataques violentos, e apela ao Supremo Tribunal para que retire as acusações
contra o Sr. Volmer Nascimento ;

2 . Regozija-se com os esforços despendidos pelas ONGs e por indivíduos adultos, bem como
pelas próprias crianças de rua, a fim de assegurarem a sua protecção e a satisfação das suas
necessidades básicas ;

3 . Apela ao Governo do Brasil para que introduza medidas federais para proteger as
testemunhas, para que proceda ao registo e controlo das empresas de segurança privadas e para
que não conceda liberdade condicional aos acusados de participação nos esquadrões da morte ;

4.

Sublinha, em particular, a necessidade de proteger as 58 crianças testemunhas do massacre

da Candelária;

5 . Entende que os membros da polícia militar acusados de crimes contra civis deverão ser
julgados em tribunais criminais normais e não em tribunais militares especiais ;

6. Chama a atenção para a legislação de protecção dos direitos das crianças existente , e exorta
o Ministério Público do Brasil a estar vigilante e a proceder judicialmente contra os serviços
oficiais que não ponham em prática as referidas leis ;
7 . Salienta a necessidade da implementação de medidas tendentes à integração dos meninos
da rua na sociedade e entende que este assunto deve constituir uma prioridade para a atribuição
de ajuda da UE ao Brasil ;
8 . Exorta a UE e os seus Estados-membros a manifestarem junto das autoridades brasileiras a
sua profunda preocupação com o sofrimento dos meninos da rua, e recorda à Comissão que é
imperioso salvaguardar o princípio fundamental do Acordo-quadro de cooperação entre a CE e a
República Federativa do Brasil, ou seja, o respeito dos Direitos do Homem ;

N2C 128/316

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Quinta-feira, 21 de Abril de 1994

9 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, à
Organização dos Estados Americanos, ao Presidente do Parlamento latino-americano, ao
Presidente dos Estados Unidos do Brasil , aos Presidentes do Senado e da Câmara dos

Representantes do Brasil e ao Governo do Estado do Rio de Janeiro.

f)

B3-0433 e 0481/94

Resolução sobre a discriminação e obstáculos levantados aos cidadãos da União nas eleições para
o Parlamento Europeu
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta as suas resoluções antenores sobre o direito de voto dos cidadãos da União,
— Tendo em conta o Tratado CE, em particular o n2 2 do artigo 82-B ,

A. Convicto de que o n2 2 do artigo 82-B do Tratado CE consagra o princípio da não
discriminação dos cidadãos da União;
B. Preocupado pelo facto de, em muitos Estados-membros, os cidadãos da UE com direito de
voto, contrariamente ao que se passa com os eleitores nacionais, terem de ser eles próprios a
tomarem a iniciativa de se informarem quanto às datas das eleições ;

C. Convicto de que o facto de muitos cidadãos da UE terem de se apresentar pessoalmente, por
vezes até em duas ocasiões, nas repartições competentes para assegurarem a sua inscrição
nos cadernos eleitorais constitui algo de inaceitável e manifestamente contrário ao disposto
no preâmbulo da Directiva 93/ 109/CE do Conselho, de 6 de Dezembro de 1993 ,
1 . Entende que os cidadãos da União que residem noutro país da União que não o seu têm
direito a tratamento não discriminatório, e como tal exorta os Estados-membros a porem cobro a
toda e qualquer discriminação de cidadãos da UE que pretendam exercer o seu direito de voto
activo às eleições ao Parlamento Europeu no Estado-membro de residência e não no Estado
-membro de origem ;
2 . Exige que os cidadãos da União com direito de voto sejam informados sobre as eleições
para o Parlamento Europeu do mesmo modo que os nacionais do respectivo Estado-membro, e
em especial que sejam individualmente informados por escrito, sem serem sujeitos a quaisquer
obstáculos de índole burocrática, a propósito da sua inscrição nos cadernos eleitorais ;

3 . Apela à Comissão, na sua qualidade de guardiã dos Tratados, para que proceda sem demora
à verificação das disposições de execução da transposição da referida Directiva 93/ 109/CE do
Conselho referida em cada um dos Estados-membros, em particular no que diz respeito à não
discriminação de cidadãos da União, procedendo às correcções eventualmente necessárias, e
ainda para que informe o Parlamento Europeu sobre o resultado dessas averiguações ;
4.

Insta as autoridades dos Estados-membros a remover todos os entraves burocráticos e a

fornecer uma informação adequada aos cidadãos da União, por correio individual e através da
imprensa — e também através da rádio e da televisão — sobre o seu direito de participarem nas
eleições europeias ;

5 . Apela aos Estados-membros nos quais, devido a circunstâncias discriminatórias, apenas um
número reduzido de cidadãos da União se inscreveu nos cadernos eleitorais, para que reabram o
prazo de inscrição ou o prorroguem até 31 de Maio de 1994 ;
6. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, aos
Governos dos Estados-membros e a todas as autoridades regionais responsáveis pela transposi
ção para o direito nacional da legislação eleitoral europeia relativa ao direito de voto dos
cidadãos da União .
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6. Catástrofes
a)

B3-0407/94

Resolução sobre os danos causados nos sectores da agricultura e da pesca na Irlanda por
condiçôes atmosféricas adversas
O Parlamento Europeu ,

A. Ciente das condições atmosféricas extremamente adversas que têm prevalecido na Irlanda
nos últimos meses , incluindo índices de precipitação históricos em todo o país ;
B. Considerando que as condições atmosféricas estão a causar graves problemas aos agricul
tores irlandeses, designadamente custos de forragem mais elevados , perda de ovinos, menor
produtividade nos sectores da carne e do leite e menores colheitas no sector cerealífero;

C. Considerando que as condições atmosféricas adversas já provocaram aos agricultores
prejuízos avaliados em mais de 200 milhões de ecus, obrigando muitos deles a aumentar o
seu endividamento ;

D. Convicto de que estes problemas estão a ser agravados pelos atrasos constantes no
pagamento dos prémios da UE por cabeça devidos aos agricultores pelas autoridades
irlandesas ;

E. Ciente de que as condições atmosféricas também têm criado sérias dificuldades aos
pescadores irlandeses devido aos fortes ventos e ao facto de serem poucas as embarcações de
pesca irlandesas que conseguem operar nestas condições,

1 . Lamenta as vastas perdas registadas nos sectores da agricultura e da pesca na Irlanda na
sequência de condições atmosféricas extremamente adversas ;
2 . Apela para que a Comissão proponha urgentemente um programa de auxílio para aqueles
que tenham registado as maiores perdas ;
3 . Solicita que as autoridades irlandesas tomem imediatamente medidas para assegurar o
rápido pagamento de todos os prémios por cabeça devidos aos agricultores irlandeses ;
4.

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e ao

Governo irlandês .

b)

B3-0438 e 0447/94

Resolução sobre os incêndios na Catalunha e em Castellon
O Parlamento Europeu ,

— Recordando as suas resoluções antenormente aprovadas , bem como a política florestal e de
protecção do ambiente da União Europeia,
A. Considerando os graves incendios ocorndos no parque natural de Garraf y San Marti Sarroca
(Barcelona), na serra de Llaberia (Tarragona) e em Castellón (País Valenciano), que
devastaram mais de 8.000 hectares ;

B. Considerando que estes sinistros revelaram graves carências na politica preventiva da
Generalitat da Catalunha, que concentra os seus meios no Verão, época de alto risco, e com
recursos humanos e técnicos muito limitados no resto do ano ;

C. Considerando que o risco de incêndios era previsível, existindo indícios de negligência e
despreocupação por parte das autoridades competentes ;
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D. Considerando que o Regulamento (CEE) 2158/92 do Conselho de 23 de Julho de 1992 ('),
cujo objectivo é promover acções florestais e a cooperação entre os Estados-membros, prevê
medidas clássicas de prevenção : vigilância dissuadora, silvicultura e infra-estrutura preven
tiva e formação,

1 . Solicita à Comissão que recolha toda a informação existente sobre estes incêndios e estude,
conjuntamente com a Generalitat da Catalunha, as medidas preventivas que seja necessário
adoptar para que este tipo de incêndios não se repita;
2 . Solicita à Comissão que incremente de forma adequada a dotação económica prevista no
referido Regulamento (CEE) 2158/92 ;
3 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão, aos Governos
dos Estados-membros, à Generalitat da Catalunha, e ao Governo regional de Valência.
O

JO L 217 de 31.7.1992, p. 3

c)

B3-0448, 0451 , 0474 e 0480/94

Resolução sobre os prejuízos causados pelo vento na Catalunha a produção de avelãs
O Parlamento Europeu,

A. Considerando os ventos ciclómcos que assolaram a Catalunha na primeira semana de Abril
de 1 994, especialmente os de dia 7, com rajadas que alcançaram os 1 20 km/hora, cujos danos
para a próxima colheita são avaliados entre 70 e 30% da produção, conforme se trate de
regadio ou de sequeiro;
B. Considerando que as comarcas e áreas produtoras de avelã afectadas pelas más condições
atmosféricas do princípio de Abril correspondem parcialmente a zonas elegíveis nos termos
do objectivo 5b (desenvolvimento rural);
C. Considerando as dificuldades actuais da produção comunitária de avelãs, que desde há
algum tempo enfrenta uma forte concorrência de países terceiros, factor que se tem agravado
com a grande instabilidade da lira turca em relação ao dólar,
1 . Expressa a sua preocupação pelos problemas que atravessa a produção comunitária de
avelãs e a sua solidariedade com os produtores mais prejudicados pelas recentes más condições
atmosféricas ;

2 . Considera que a manutenção de uma produção comunitária de avelãs, e de frutos secos em
geral , é um objectivo importante, tanto do ponto de vista agrícola e ambiental como de política
regional e de desenvolvimento rural ;
3.
Solicita à Comissão que conceda uma ajuda de urgência aos produtores de avelãs afectados
pelo vendaval do passado dia 7 de Abril na Catalunha e zonas circundantes de outras regiões ;

4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, ao
Governo espanhol e ao Governo da Generalitat da Catalunha.
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d) B3-0473/94

Resolução sobre os prejuízos causados pelas cheias em Sachsen-Anhalt e Thiiringen
O Parlamento Europeu ,

A. Consternado com a catastrofe provocada pelas graves inundações do ultimo fim-de-semana
em Sachsen-Anhalt e Thiiringen, que se saldaram pela perda de vidas humanas ;
B. Considerando os graves prejuízos causados à agricultura, às empresas industriais e às
residências , sem esquecer o ambiente, que foi seriamente afectado por diversas fugas de
diesel e de óleo destinado ao aquecimento;
C. Considerando os graves prejuízos causados às infra-estruturas de distribuição e transporte,
1.

Expressa as suas sinceras condolências às famílias afectadas pela catástrofe ;

2. Solicita à Comissão que proceda à avaliação dos prejuízos e que tome as medidas imediatas
necessárias para aliviar o sofrimento e auxiliar as vítimas deste desastre , bem como as
explorações agrícolas e empresas afectadas, e apoie as autoridades locais nos seus esforços para
reparar as infra-estruturas ;
3.
Solicita à Comissão que desenvolva esforços no sentido de melhorar os sistemas de alarme
precoce (por exemplo, instalações de aquecimento) e que proíba a construção nas zonas passíveis
de inundação, bem como o ordenamento da região Elbe-Saale ;

4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e
aos Governos da República Federal da Alemanha, de Sachsen-Anhalt e de Thiiringen .

e)

B3-0442 e 0491/94

Resolução sobre um acidente marítimo ocorrido em 13 de Março de 1994 no estreito do Bosforo

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta as suas resoluções sobre acidentes provocados por derrames de petróleo no
mar, designadamente a última, datada de 2 1 de Janeiro de 1993 sobre o desastre do petroleiro
«Braer» ('),

— Tendo em conta a sua Resolução de 16 de Setembro de 1992 sobre os danos ao ambiente
provocados por derrames de petróleo no mar por navios (2),
A. Considerando o acidente marítimo ocorrido em 13 de Março de 1994 entre dois navios
petroleiros cipriotas, o «NASSIYA» e o «SHIP BROKEN», no estreito do Bósforo ;

B. Considerando os 24 mortos, os 26 feridos e as pessoas desaparecidas em consequência desta
colisão ;

C. Considerando as graves consequências para o ambiente provocadas por este tipo de
acidentes, que, neste caso, conduziu ao derrame de toneladas de petróleo bruto;
D. Considerando que o intenso tráfego de navios mercantes , de guerra e de transporte entre
ambas as margens da cidade de Istambul faz dos estreitos do Bósforo e dos Dardanelos uma
zona muito movimentada e que estes estreitos têm apenas 700 metros de largura;
(')
(2 )

JO C 42 de 15.2.1993 , p. 155
JO C 284 de 2 . 1 1 . 1 992, p. 80
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E. Considerando que, nos últimos 30 anos, dos acidentes ocorridos no Bósforo, nos quais
estiveram envolvidos quer petroleiros quer navios de guerra, resultou a morte de 1 20 pessoas
e o derrame de milhares de toneladas de petróleo no mar;
F. Considerando os múltiplos acidentes deste tipo ocorridos nos últimos anos, o mais recente
dos quais teve lugar entre a Córsega e a Sardenha;

G. Considerando as normas internacionais da OMI (Organização Marítima Internacional), a
Convenção MARPOL e as múltiplas resoluções do Parlamento Europeu sobre a matéria,
1 . Insta o Governo turco e os Estados do Mar Negro a impor aos transportes de petróleo e de
mercadorias perigosas nos estreitos do Bósforo e dos Dardanelos um rigoroso controlo de
segurança ;

2 . Relembra as consequências ecológicas dos acidentes ocorridos no Mar da Mármara, no
Mar Egeu e no Mar Negro, e insta os Estados vizinhos a desenvolverem medidas preventivas
coordenadas a nível internacional ;

3 . Solicita ao Conselho e à Comissão que intervenham o mais rapidamente possível junto da
OMI para que sejam postas em prática medidas de controlo do tráfego marítimo mais estritas, e
para que as normas internacionais em vigor sejam aplicadas de forma rigorosa;
4. Deseja, consequentemente , que seja posto em vigor um controlo mais estrito das condições
de concessão do pavilhão ;

5 . Solicita que seja reforçada a criação de rotas de segurança permanentes, com pilotagem
obrigatória ou escolta de tráfego perigoso ;
6 . Deseja que a comunicação da Comissão «Para uma política comum de segurança
marítima» sirva de base para as futuras convenções a nível internacional sobre esta matéria;
7 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, aos
Governos dos Estados-membros e ao Governo da Turquia.

f)

B3-0472 e 0483/94

Resolução sobre os acidentes relacionados com o petroleo em Italia
O Parlamento Europeu ,

A. Considerando que em 26 de Março de 1994, nas proximidades de Borgofranco d Ivrea, uma
brecha no oleoduto da Snam que transporta petróleo de Pavia para Martigny, na Suíça,
provocou um derramamento de petróleo seguido de um incêndio que queimou cerca de 5 000
m2 de terra cultivada ;

B. Considerando que em 28 de Fevereiro de 1994, na localidade de Trecate (Novara), uma
sonda da AGIP provocou a explosão de um poço de petróleo a 5.700 metros de
profundidade ;

C. Considerando que mais de 1 2 000 m3 de petróleo foram derramados nos campos, atingindo 2
500 hectares de terreno ocupado por arrozais e por conseguinte muito sensível à poluição das
toalhas freáticas ;

D. Considerando que estiveram envolvidos 100 km2 de território e que a concentração de
hidrocarbonetos no ar se elevou a 1500-3000 hg/Nm3, quando a lei autoriza apenas 200
hg/Nm3 ;

E. Considerando que a região de Trecate se encontra nas proximidades do Parque do Ticino,
uma das vinte zonas classificadas de alto risco pelo Ministério do Ambiente, e que, para além
de já ser atravessada pela auto-estrada Milão-Turim, deverá acolher no futuro a linha
ferroviária de alta velocidade ;
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F. Considerando que os referidos factos se inserem na hipótese de risco industrial cuja
prevenção é objecto da Directiva 82/50 1 /CEE;
G. Considerando que a não aplicação da citada directiva em Itália já foi denunciada à Comissão
(pergunta escrita n2 23 1 2/93 ), a qual comunicou ter dado início a um processo por infracção ;
H. Considerando que, apesar da repetição de graves acidentes e da referida intervenção da
Comunidade, o Estado italiano não envidou quaisquer esforços no sentido de pôr cobro à
situação, mas que , pelo contrário, com o artigo 1 62 do Decreto-Lei n2 170 de 10 de Março de
1994, o Governo anulou toda a regulamentação respeitante às indústrias de risco, adiando
para Junho de 1994 o prazo para cumprir a obrigação de declaração e de notificação, acto
necessário para a aplicação concreta da Directiva 82/501 , transposta apenas formalmente a
partir de 17.5.1988 com o DPR n2 175 ,

1 . Solicita a suspensão das actividades de sondagem na jazida de Villafortuna, ate que sejam
elaborados planos de emergência para toda a região;
2.
Solicita que, na beneficiação das zonas envolvidas pelos incidentes , sejam utilizados
princípios biológicos, como a estimulação das bactérias existentes no terreno, capazes de atacar e
degradar o petróleo, e que se identifiquem, com base no instrumento de avaliação do impacto
ambiental, os locais onde deverá ser depositado o terreno contaminado e de onde deverá ser
retirado o terreno necessário para a reconstituição da superfície agrícola;

3 . Solicita que o Centro Comum de Investigação de Ispra seja incumbido de redigir um relatório
sobre a intervenção e de sugerir metodologias científicas de intervenção, por forma a que não
sejam comprometidas as possibilidades de cultivo nas regiões atingidas ;
4. Solicita que a Comissão adopte uma proposta de directiva que regulamente a reparação dos
danos ambientais e que seja introduzido o princípio da obrigatoriedade de subscrição de um
seguro para todas as actividades susceptíveis de terem, em caso de acidente, graves consequên
cias sobre o ambiente ;

5 . Solicita à Comissão que, em aplicação do Tratado da União Europeia, apresente propostas
de sanções que deverão acompanhar os acórdãos de condenação do Tribunal de Justiça das
Comunidades Europeias e dê seguimento ao processo de infracção contra a Itália por violação da
Directiva 82/50 1 /CEE ;

6 . Solicita ao Governo italiano que não prolongue, no momento da sua expiração, o
Decreto-Lei n2 170/94, na parte que contraria a referida directiva;
7.

Solicita ao Parlamento italiano que não converta em lei o referido decreto na parte que

contraria a directiva ;

8 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e ao
Governo e ao parlamento italianos .
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7. Quitação e gestão orçamentais
a)

A3-0177/94

Resolução a informar a Comissão das razões pelas quais não é possível conceder quitação pela
execução do Orçamento Geral das Comunidades Europeias para o exercício de 1992
O Parlamento Europeu ,

— Tendo tomado conhecimento da Conta de Gestão e Balanço Financeiro das Comunidades
Europeias relativos ao exercício de 1 992,
— Tendo em conta o Relatório Anual do Tribunal de Contas relativo ao exercício de 1992 ('),

— Tendo em conta a recomendação do Conselho de 21 de Março de 1994 (C3-0147/94),

— Tendo em conta o relatório provisório da sua Comissão do Controlo Orçamental (A3
0177/94),

A. Considerando que a Comissão tem a responsabilidade jurídica pela execução do orçamento,
nos termos do artigo 2052 do Tratado CE,
1 . Lamenta a decisão da Comissão de ignorar a recusa de visto do auditor financeiro,
aprovando uma decisão que altera a decisão relativa às contas de regularização do FEOGA —
Secção «Garantia» de 1989 no que diz respeito às quotas leiteiras atribuídas a um Estado
-membro; considera que, assim procedendo, a Comissão prejudicou a eficácia do sistema de
quotas leiteiras e alimentou o desrespeito pela legislação comunitária;

2 . Interroga-se sobre a independência da Comissão no que, no âmbito dos Tratados, é
contrário às pressões exteriores sobre os interesses dos contribuintes comunitários em geral e no
que se refere à prossecução dos objectivos da Comunidade ; evoca, a este respeito, as
circunstâncias que rodearam a decisão tomada em 1992 no sentido de impor a um dos
Estados-membros uma penalização financeira substancial pelo não cumprimento das quotas
leiteiras que lhe haviam sido atribuídas ao abrigo do regime de compensações de 1989 ;
3 . Manifesta-se extremamente preocupado com o facto de que as conclusões de uma
investigação interna da Comissão sobre alegações de fraude na sua divisão «Tabaco», que já
datam de 1990, ainda não lhe terem sido comunicadas ; solicita à Comissão que o mantenha
informado sobre a evolução das investigações que está a realizar com o apoio das autoridades
italianas e gregas sobre alegações de existência de um cartel no sector do tabaco ;
4. Está convencido de que a unidade UCLAF da Comissão não poderá desempenhar
plenamente a sua função de órgão de investigação anti-fraude enquanto não dispuser dos
cinquenta novos lugares aprovados para esse efeito pela autoridade orçamental ;

5 . Reserva a sua decisão de concessão de quitação para o momento em que :
a) A Comissão forneça prova de que os montantes originariamente fixados na Decisão
92/49 l /CEE (2) de quitação relativa ao exercício de 1989, respeitante à aplicação das quotas
leiteiras , foram integralmente pagos, desse modo demonstrando que os produtores de leite e
os contribuintes de todos os países da Comunidade receberam igual tratamento;
b) A Comissão tenha colocado à disposição de forma integral os termos de referência e um
relatório completo sobre as suas investigações internas sobre as alegações de fraude na sua
divisão «Tabaco», assim como informações pormenorizadas sobre as medidas já tomadas e a
tomar;

c) A Comissão lhe tenha apresentado um compromisso firme de que respeitará a vontade
explícita da Autoridade Orçamental no sentido de prover 50 novos lugares na UCLAF;

6.

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão .

C)

JO C 309 de 16.11.1993

(2 )

JO C 298 de 14.10.1992, p. 23
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b) A3-0178/94

I.

Decisão que dá quitação à Comissão pela gestão da CECA no exercício de 1992
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta os montantes seguidamente discriminados, recolhidos das contas da CECA
apuradas em 31 de Dezembro de 1992 ('), o relatório do Tribunal de Contas de 30 de Junho
de 1993 , segundo o qual as contas apresentam uma imagem fiel da situação financeira da
Comunidade Europeia do Carvão e do Aço em 31 de Dezembro de 1992, bem como os
resultados das suas operações no exercício encerrado na mesma data,
1 . Dá quitação à Comissão pela gestão da CECA no exercício de 1991 (a título indicativo,
anexam-se igualmente os dados relativos à execução do orçamento operacional para o exercício
de 1992);

2 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão e a resolução de que constam as
suas observações à Comissão, ao Conselho, ao Tribunal de Contas e ao Comité Consultivo da
CECA, e de promover a respectiva publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias
(série L).
C)

Os quadros correspondentes são apresentados a seguir à presente decisão (fonte : JO C 220 de 14.8.1993 , p . 3 )

Balanço em 31 de Dezembro de 1992 e em 31 de Dezembro de 1991
(Montantes expressos em ecus)

— Antes da aplicaçâo dos resultados —
ACTIVO
31 de Dezembro de 1992

Depósitos junto dos bancos centrais
Créditos sobre instituições de crédito :
—

3 1 de Dezembro de 1 99 1

530 675
56 203 772
651 975 632
3 433 388 311

à ordem

— a prazo ou com pré-aviso
— empréstimos concedidos

1 081 028

34 036 866
803 286 645
3 239 875 489
4 141 567 715

Total

4 077 199 000

Créditos sobre a clientela :

— empréstimos concedidos
— imposição
—

multas

Total

Obrigações e outros títulos de rendimento fixo :
— emissores públicos
—

4 276 210 661
13 845 058
1 754 070

4 267 090 339
14719 767
1 615 162
4 283 425 268
1 220 874 572
267 724 137

outros emissores

4 291 809 789
1 069 105 622
244 402 965

( sendo obrigações próprias :
67 638 521 em 1992 e 88 954 023 em 1991 )
Total

1 488 598 709

1 313 508 587

Activos corpóreos e incorpóreos

6 523 098

6 021 801

Outros activos

7 696 871

10 722 601

342 872 269

335 432 183

10 271 214 605

10 035 774 989

Contas de regularização
TOTAL DO ACTIVO
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Balanço em 31 de Dezembro de 1992 e em 31 de Dezembro de 1991
(Montantes expressos em ecus)

— Antes da aplicaçâo dos resultados —
PASSIVO
31 de Dezembro de 1992

31 de Dezembro de 1991

RESPONSABILIDADES FACE A TERCEIROS

Dívidas a instituições de crédito :
—

à ordem

— a prazo ou com pré-aviso
— empréstimos contraídos

5 840 231

0

2 985 338 811

85 978 663
2 936 886 431

Total

2 991 179 042

3 022 865 094

Dívidas representadas por um título :
Outros passivos
Contas de regularização
Provisão para riscos e encargos
Autorizações a imputar ao orçamento operacional CECA

4 341 279 392

4 202 296 133

TOTAL DAS RESPONSABILIDADES FACE A TER
CEIROS

365 986 897

107 922 528

284 938 605

284 484 893

5 805 666

7 084 687

1 283 153 200

1 288 934 244

9 272 342 802

8 913 587 579

307 348 557

385 058 170

SITUAÇÃO LÍQUIDA
Provisões para o financiamento do orçamento operacio
nal CECA
RESERVAS :

429 885 000
188 980 000

— Fundo de garantia
— reserva especial
— antigo Fundo de Pensões

482 885 000
188 980 000
56 150 435

57 469 977
Total

Reserva de reavaliação
Resultados transitados
Resultados do exercício

676 334 977

728 015 435

133 294 511

7 773 845

20 418

166 085

1 873 340

1 173 875

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA

998 871 803

1 122 187 410

TOTAL DO PASSIVO

10 271 214 605

10 035 774 989
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Contas de ganhos e perdas referentes aos exercícios encerrados em 31 de Dezembro de 1992 e em
31 de Dezembro de 1991

(Montantes expressos em ecus)
CUSTOS
31 de Dezembro de 1992

Juros e encargos equiparados :
— juros
— despesas de emissão e prémios de reembolso

942 239 470
11 540 426

Total

Comissões pagas
Perdas resultantes de operações financeiras :
— perdas cambiais verificadas
—

853 945 655
16 185 304
953 779 896

870 130 959

2 243 917

2 419 396

217 196
3 514 185
0

menos-valias em títulos

— correcções de valor sobre valores mobiliários

31 de Dezembro de 1991

0
3 163 224
0

Total

3 731 381

3 163 224

Despesas de administração
Correcções de valor sobre activos corpóreos
Outros encargos de exploração
Correcções de valor sobre créditos e provisões para
passivos eventuais e para compromissos :
— correcção de valor sobre créditos
— dotação da provisão para riscos e encargos

5 000 000

5 000 000

782 977

895 5 1 1

572 287

751 705

92 673 296
355 166

1 000 069
1 946 642

Total

93 028 462

2 946 711

TOTAL DOS CUSTOS OPERACIONAIS

1 059 138 920

885 307 506

277 845

444 491

Custos extraordinários

Dotação da reserva de reavaliação
Responsabilidades jurídicas do exercício
Dotação das provisões para o financiamento do orçamen
to operacional CECA

5 520 666

633 848

477 217 432

454 375 588

235 733 395

313 304 101

TOTAL DOS CUSTOS

1 777 888 258

1 654 065 534

1 873 340

1 173 875

TOTAL

1 779 761 598

1 655 239 409

Resultados do exercício
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Contas de ganhos e perdas referentes aos exercícios encerrados em 31 de Dezembro de 1992 e em
31 de Dezembro de 1991
(Montantes expressos em ecus)
PROVEITOS
31 de Dezembro de 1992

Juros e proveitos equiparados :
— juros
( sendo juros sobre títulos de rendimento fixo :

3 1 de Dezembro de 1 99 1

1 081 577 404

1 162 894 880

124 484 602 em 1992 e 125 091 970 em 1991 )

— prémios de desembolso e de reembolso

12 670 676

8 824 756

1 094 248 080

1 171 719 636

Total

Benefícios resultantes de operações financeiras :
—
—

benefícios cambiais verificados
mais-valias em títulos

— correcções de valor sobre valores mobiliários
,
Total

Correcções de valor sobre créditos e provisões :
— correcções de valor sobre créditos
— correcções da provisão para riscos e encargos

23 286
8 931 669
20 110 244

10
8 986 656
318 420

9 305 086
10 676 489

1 534 081
1 789 949
Total

Outros proveitos de exploração
TOTAL DOS PROVEITOS OPERACIONAIS

Diferença de conversão
Proveitos ligados ao orçamento operacional

Correcções das provisões para o financiamento do orça
mento operacional CECA
Correcção da provisão para multas a receber
Correcção do fundo de garantia
TOTAL DOS PROVEITOS

29 065 199

324 254

3 324 030

1 1 000 743

1 197 236

720 849

1 185 545 988

1 135 034 871

5 520 666

633 848

222 251 936

207 401 206

313 304 101

311 851 569

138 907

317 915

53 000 000
1 779 761 598

—

1 655 239 409
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Execução do orçamento operacional CECA
( em ecus )
31 de Dezembro de 1992
1992

1991

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
Despesas :
— despesas administrativas
— compromissos jurídicos
—

diversos
Total

5 000 000
477 217 432
243 505

5 000 000
454 375 588
73 086

482 460 937

459 448 674

146 473 186

175 054 804

Receitas :

— imposição
—

multas

— cauções
75 768
11
59 804
253 500

— anulação de compromissos jurídicos
—

diversos

— transferência do excedente do orçamento anterior
— transferência do saldo líquido

8
132
937
101
000

18
32 311
16
91 351
220 500

348
852
202
569
000

Total

535 557 364

519 252 775

RESULTADOS DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

53 096 427

59 804 101

( em ecus )
3 1 de Dezembro de 1 992
1992

Resultados das operações não orçamentais
Resultados da execução do orçamento
Utilização do Fundo de garantia

1991

131 510 308

254 673 875

53 096 427

59 804 101

53 000 000
Total

237 606 735

314 477 976

53 096 427
131 636 968

59 804 101

Dotação das provisões para financiamento do orçamento operacional do exercício
seguinte :
— excedente de execução do orçamento
— reservas para imprevistos orçamentais
— saldo líquido
— receitas extraordinários do orçamento de 1993

RESULTADOS ANTES DA APLICAÇÃO

253 500 000
51 000 000
1 873 340

1 173 875
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II.

Resolução sobre o relatorio do Tribunal de Contas referente as demonstrações financeiras da
Comunidade Europeia do Carvão e do Aço em 31 de Dezembro de 1992, e sobre o relatório
(anexo ao relatório anual CECA para 1992) do Tribunal de Contas referente à gestão
contabilística e à gestão financeira da CECA
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta o relatório financeiro CECA para o exercício de 1992, apresentado pela
Comissão e, nomeadamente, o balanço e as contas de ganhos e perdas da CECA em 3 1 de
Dezembro de 1992 ,

— Tendo em conta o relatório do Tribunal de Contas sobre as demonstrações financeiras da
CECA em 31 de Dezembro de 1992 e o anexo, que inclui o relatório referente à gestão
contabilística e à gestão financeira da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço
(C3-0153/94),

— Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental (A3-0178/90),

A. Considerando que , na opinião do Tribunal de Contas, as demonstrações financeiras da CECA
em 31 de Dezembro de 1992 apresentam uma imagem fiel dos resultados das suas operações
durante o exercício encerrado nessa data,
Gérai

1 . Congratula-se com a nova atitude positiva da Comissão a respeito do fornecimento de
informações ao relator responsável pelo relatório sobre a concessão de quitação à Comissão pela
gestão da CECA ;
Garantias dos empréstimos

2.
Regista com preocupação o facto de as «reavaliações» referidas nas demonstrações
financeiras da CECA referentes a 1992 totalizarem aproximadamente 90 milhões de ecus
relativas a dívidas incobráveis no sector do aço ;
3.
Verifica que, no final de 1992, os rácios financeiros da CECA relativos às suas reservas se
aproximaram do limite mínimo da amplitude recomendada, em resultado das reavaliações
relativas a dívidas incobráveis ; contudo, considera que, com base nas suas demonstrações
financeiras, a CECA continua, por enquanto, de boa saúde financeira;
4. Solicita à Comissão que tome medidas imediatas com vista a recolocar os rácios ao menos
no seu nível actual, para o caso de ter necessidade de absorver novas dívidas incobráveis ;

5 . Solicita à Comissão que estude a possibilidade de restabelecer uma provisão não-específica
para dívidas incobráveis no seu balanço, segundo as orientações sugeridas pelo Tribunal de
Contas, e que informe o Parlamento do que pensa fazer até 30 de Junho de 1994 ;
6 . Considera que os problemas de empréstimos não reembolsados talvez sejam inevitáveis em
períodos de crise como o actual ; considera que, até agora, a Comissão tem gerido os riscos para a
CECA de forma satisfatória, em termos gerais ;
7 . Salienta que, nos casos em que a decisão quanto à recuperação de dívidas possa ser
influenciada por considerações de ordem política, a questão deve ser objecto de um debate
político aberto e a decisão final deve ser tomada por um órgão com um mandato concedido pela
via democrática ;

Politica de investigação

8 . Verifica que existe uma contradição directa e considerável entre as posições do Tribunal de
Contas e da Comissão no que respeita à política de investigação da CECA ; convida ambas as
instituições a examinarem cada qual a posição da outra de uma forma aberta;
9 . Considera satisfatória a difusão feita pela Comissão da informação técnica resultante dos
projectos de investigação da CECA ;
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10. Solicita à Comissão que informe o Parlamento Europeu, até 30 de Setembro de 1994,
sobre a eficácia da política da CECA quanto à concretização dos objectivos que lhe foram
estabelecidos pelo Tratado CECA e que apresente uma avaliação dos seus êxitos e fracassos em
termos compreensíveis para um leigo ;
1 1 . Manifesta a sua preocupação pela conclusão do Tribunal de Contas segundo a qual se tem
verificado uma proliferação excessiva e desnecessária de projectos de investigação pequenos
mas similares financiados pela CECA ; recorda à Comissão o seu dever de assegurar a maior
rentabilidade possível para o dinheiro dos contribuintes europeus e a sua consequente obrigação
de simplificar e racionalizar os programas de investigação tanto quanto possível ;

1 2 . Regista com preocupação a conclusão do Tribunal de Contas segundo a qual a distribuição
de subsídios à investigação obedece mais à necessidade de assegurar «quinhões justos para
todos» do que a necessidades de investigação objectivas — um ponto de vista confirmado pela
existência de uma correlação estreita entre as parcelas relativas , as contribuições de cada um por
via da imposição e o financiamento da investigação pelos Estados-membros ; solicita à Comissão
que confirme de forma categórica que a selecção de projectos não está sujeita, de forma alguma,
a estas considerações ;
13 . Solicita à Comissão que informe as comissões competentes do Parlamento Europeu sobre
o futuro da investigação financiada pela CECA, tendo em conta o facto de o Tratado CECA
expirar proximamente ;
Investimentos imobiliários

14. Considera adequado que a CECA invista uma pequena parte das suas reservas em
propriedades imobiliárias, quando o retorno do investimento equivalha ao de investimentos
financeiros comparáveis e a CECA não enfrente o risco de perdas de valor da propriedade,
obedecendo às limitações existentes impostas pela Comissão a este tipo de investimento ;
15 . Manifesta a sua preocupação pela falta de transparência orçamental associada à técnica
actual, pela qual os investimentos imobiliários da CECA são «revendidos» à CE sob a forma de
pagamentos de rendas a partir do Orçamento Geral da CE para o orçamento da CECA ; considera
que a natureza da transacção não é imediatamente evidente para a autoridade orçamental da CE
— e, em termos gerais, para o contribuinte — na actual forma de apresentação do orçamento ;
insta a Comissão a proceder a alterações adequadas ;
Bagnoli
16. Lamenta que a Comissão ainda não tenha recuperado nenhuma das bonificações de juro
pagas de forma errada ao projecto Bagnoli ; renova o seu pedido insistente no sentido de a
Comissão tomar medidas urgentes para recuperar estes fundos o mais depressa possível ; solicita
à Comissão que informe a Comissão do Controlo Orçamental sobre os progressos efectuados a
este respeito até 30 de Junho de 1994.

c)

A3-0257/94

L

Decisão que concede quitação a Comissão pela gestão financeira do quinto Fundo Europeu de
Desenvolvimento no exercício de 1992

O Parlamento Europeu ,
— Tendo em conta o Tratado CE,

— Tendo em conta a segunda convenção ACP-CEE ('),
(')

JO L 347 de 22.12.1980
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— Tendo em conta o balanço e as contas de gestão dos quinto, sexto e sétimo Fundos Europeus
de Desenvolvimento do exercício de 1992 (CC)M(93)0234),
— Tendo em conta o relatório do Tribunal de Contas relativo ao exercício de 1992 e as

respostas das Instituições ('),
— Tendo em conta a recomendação do Conselho de 25 de Março de 1994 (C3-0150/94),
— Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental e o parecer da Comissão
para o Desenvolvimento e a Cooperação (A3-0257/94),
1 . Concede quitação a Comissão pela gestão financeira do quinto Fundo Europeu de
Desenvolvimento no exercício de 1992, com base nos montantes seguintes :
— receitas anuais

contribuições pagas

0,00 Ecus

receitas diversas

0,00 Ecus

— despesas anuais
2.

137.989.336,90 Ecus

Regista as suas observações na resolução que é parte integrante da presente decisão;

3 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão e a resolução com as suas
observações à Comissão, ao Conselho, ao Tribunal de Contas e ao Banco Europeu de
Investimento, bem como de promover a respectiva publicação no Jornal Oficial das Comunida
des Europeias ( série L).
C)

JO C 309 de 16.11.1993

II .

Decisão que concede quitação a Comissão pela gestão financeira do sexto Fundo Europeu de
Desenvolvimento no exercicio de 1992

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta o Tratado CE ,

— Tendo em conta a terceira convenção ACP-CEE ('),
— Tendo em conta o balanço e as contas de gestão dos quinto, sexto e sétimo Fundos Europeus
de Desenvolvimento do exercício de 1992 (COM(93)0234),
— Tendo em conta o relatório do Tribunal de Contas relativo ao exercício de 1992 e as

respostas das Instituições (2),
— Tendo em conta a recomendação do Conselho de 25 de Março de 1994 (C3-0151 /94),

— Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental e o parecer da Comissão
para o Desenvolvimento e a Cooperação (A3-0257/94),
1 . Concede quitação à Comissão pela gestão financeira do sexto Fundo Europeu de
Desenvolvimento no exercício de 1992, com base nos montantes seguintes :
— receitas anuais

contribuições pagas
receitas diversas

— despesas anuais
C)
C)

JO L 86 de 31.01.1986
JO C 309 de 16.1 1.1993

1 .650.259.399,63 Ecus
50.967.550,61 Ecus

914.829.31 1,80 Ecus
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2.

Regista as suas observações na resolução que é parte integrante da presente decisão ;

3 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão e a resolução com as suas
observações à Comissão, ao Conselho, ao Tribunal de Contas e ao Banco Europeu de
Investimento, bem como de promover a respectiva publicação no Jornal Oficial das Comunida
des Europeias (série L).

III.

Decisão que concede quitação a Comissão pela gestão financeira do sétimo Fundo Europeu de
Desenvolvimento no exercicio de 1992

O Parlamento Europeu ,
— Tendo em conta o Tratado CE ,

— Tendo em conta a quarta convenção ACP-CEE ('),
— Tendo em conta o balanço e as contas de gestão dos quinto, sexto e sétimo Fundos Europeus
de Desenvolvimento do exercício de 1992 (CC)M(93)0234),
— Tendo em conta o relatório do Tribunal de Contas relativo ao exercício de 1992 e as

respostas das Instituições (2),
— Tendo em conta a recomendação do Conselho de 25 de Março de 1994 (C3-0152/94),
— Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental e o parecer da Comissão
para o Desenvolvimento e a Cooperação (A3-0257/94),

1 . Concede quitação a Comissão pela gestão financeira do sétimo Fundo Europeu de
Desenvolvimento no exercício de 1992, com base nos montantes seguintes :
— receitas anuais

contribuições pagas
receitas diversas

— despesas anuais
2.

0,00 Ecus
0,00 Ecus

888.830.691,23 Ecus

Regista as suas observações na resolução que é parte integrante da presente decisão ;

3 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão e a resolução com as suas
observações à Comissão, ao Conselho, ao Tribunal de Contas e ao Banco Europeu de
Investimento, bem como de promover a respectiva publicação no Jornal Oficial das Comunida
des Europeias (série L).
0)

JO L 229 de 17.08.1991

0

JO C 309 de 16.11.1993

Resolução que contem as observações que são parte integrante das decisões de concessão de
quitação à Comissão pela gestão financeira dos quinto, sexto e sétimo Fundos Europeus de
Desenvolvimento no exercicio de 1992

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta os artigos 1372 e 2062 do Tratado CE,
— Tendo em conta os artigos 67s, 702 e 732 dos regulamentos financeiros aplicáveis
respectivamente ao quinto, sexto e sétimo FED, nos termos dos quais a Comissão deve
adoptar todas as medidas úteis para dar seguimento às observações constantes da decisão de
quitação,

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N2C 128/332

9 . 5 . 94

Quinta-feira, 21 de Abril de 1994

— Tendo em conta a proposta de resolução apresentada pelo Deputado Mitolo e outros sobre as

ajudas à Somália (B3-1281 /92),
— Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental e o parecer da Comissão
para o Desenvolvimento e a Cooperação (A3-0257/94),
1.
a)

Regista:
a garantia dada pela Comissão quanto à natureza comunitária da operação «capacetes azuis
belgas na Somália»;
b) o compromisso da Comissão de utilizar as dotações dos FED exclusivamente para o
financiamento de operações de natureza comunitária, isto é, que correspondam à legislação
comunitária e nomeadamente às Convenções de Lomé ;
c) o plano de orçamentação do FED apresentado pela Comissão;
d) o compromisso da Comissão de consultar o Parlamento Europeu, para informação, sobre
qualquer decisão de alcance político relativa à modificação das dotações ;

2.

Convida a Comissão de dar seguimento a estas decisões de quitação e às observações do

Tribunal de Contas ;

3 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão e a resolução com as suas
observações ao Conselho, à Comissão, ao Tribunal de Contas e ao Banco Europeu de
Investimento, bem como de promover a respectiva publicação no Jornal Oficial das Comunida
des Europeias ( sene L).

d)

A3-0180/94

Decisão que da quitação ao Conselho de Administração do Centro Europeu para o Desenvolvi
mento da Formação Profissional (Berlim) pela execução do respectivo orçamento para o
exercicio de 1992

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta o Tratado CE e, designadamente, o seu artigo 2062,
— Tendo em conta o relatório de contas do Centro Europeu para o Desenvolvimento da
Formação Profissional e o respectivo relatório do Tribunal de Contas (C3-0489/93 ),

— Tendo em conta a Decisão do Conselho de 21 de Março de 1994 (C3-0148/94),
— Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental (A3-01 80/94),

1 . Toma nota dos seguintes valores das contas do Centro Europeu para o Desenvolvimento da
Formação Profissional :
EXERCICIO DE 1992
Receitas

1.
2.
3.

Subsídio da Comissão
Juros bancários
Di versos

Despesas
1 . Dotações finais do orçamento

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Autorizações
Dotações não utilizadas
Pagamentos
Dotações transitadas de 1989
Pagamentos por conta de dotações transitadas
Dotações transitadas ou anuladas (5-6)
Dotações transitadas para 1991

9.

Dotações anuladas ( 1-4-8)

ECUS

10.623.587,86
10.491.722,30
126.302,67
5.562,89

10.838.000,00
10.623.587,86
214.412,14
8.953.347,35
2.070.750,67
1.816.883,28
253.867,39
1.670.240,51
214.412,14
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2. Verifica que o Conselho aprovou, em 30 de Junho de 1993 , o novo regulamento financeiro
do Centro ; solicita ao Centro que continue os seus esforços para harmonizar os seus
procedimentos administrativos com este regulamento ;
3 . Salienta que o subsídio do orçamento da Comunidade Europeia deve ser pago em
prestações até ao décimo quinto dia de cada trimestre e de acordo com as necessidades reais ;
solicita ao Centro que assegure uma exactidão tão grande quanto possível nas suas previsões de
necessidades reais para cada trimestre ;
4. Exorta o Centro a prestar contas , no quadro do processo de quitação pelo exercício de 1 993 ,
dos seus esforços para alcançar o maior leque possível de candidatos adequados aos seus
contratos de estudos ;

5 . Exorta o Centro a, doravante, prestar anualmente contas ao Parlamento Europeu sobre a sua
gestão de contratos de estudos e convida o Tribunal de Contas a extender as suas revisões anuais
das contas a esta área ;

6. Verifica que o Centro abriu um concurso para apresentação de propostas de realização do
estudo solicitado pelo Parlamento em 1993 , destinado a avaliar até que ponto o Centro
desempenha os seus objectivos estatutários e a produzir recomendações sobre as melhorias
possíveis, e espera recebê-lo, devidamente completo, atempadamente ;
7.
Verifica o nível relativamente elevado de dotações transitadas e a sua subsequente
anulação ; sugere que seja apreciada a capacidade do Centro de absorver dotações no contexto do
relatório supramencionado ;

8 . Manifesta a sua preocupação por ter tomado conhecimento de que um agente do Centro foi
temporariamente destacado para o desempenho de tarefas da Comissão relacionadas com o
Programa PHARE de 1990 a 1992 ; recorda que é dever do Centro prestar apoio à Comissão no
sector da formação vocacional dentro da Comunidade Europeia; exorta, por isso, a Comissão e o
Centro a, de futuro, não permitirem que os agentes do Centro sejam destacados para o exercício
de tarefas que não correspondem a esta descrição ;
9. Recorda que, nos termos do novo regulamento financeiro do Centro, o Parlamento deverá
incluir, nas suas decisões sobre a concessão de quitação, uma análise da responsabilidade da
gestão orçamental realizada pelo Conselho de Administração durante o exercício em questão ;
solicita, por conseguinte, ao Tribunal de Contas que garanta a prestação, nos seus exames anuais
das contas , das informações necessárias para que o Parlamento possa cumprir as suas obrigações ;
10. Dá quitação ao Conselho de Administração do Centro Europeu para o Desenvolvimento
da Formação Profissional pela execução do seu orçamento para o exercício de 1992, com base no
respectivo relatório do Tribunal de Contas ;
1 1 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão ao Conselho de Administração
do Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional, ao Conselho, à Comissão
e ao Tribunal de Contas, e de a fazer publicar no Jornal Oficial das Comunidades Europeias
(Série L).

e)

A3-0181/94

Decisão que da quitação ao Conselho de Administração da Fundação Europeia para a Melhoria
das Condições de Vida e de Trabalho (Dublin) quanto à execução do seu orçamento para o
exercicio de 1992

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta o Tratado CE e, nomeadamente, o seu artigo 2062,

— Tendo em conta as contas da Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de
Trabalho e o relatório do Tribunal de Contas sobre as mesmas (C3-0488/93 ),

— Tendo em conta a Decisão do Conselho de 21 de Março de 1994 (C3-0149/94),
— Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental (A3-0181 /94),
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1 . Toma nota dos seguintes valores relativos às contas da Fundação Europeia para a Melhona
das Condições de Vida e de Trabalho :
EXERCICIO DE 1992

Receitas

1.

Subvenção da Comissão

2.
3.

Juros bancários
Outras receitas

ECU

11.122.643,82

10.874.103,35
186.798,86
61.741,61

Despesas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dotações definitivas
Autorizações
Dotações não utilizadas
Pagamentos
Dotações transitadas do exercício de 1991
Pagamentos em conta de dotações transitadas
Dotações transitadas e anuladas (5-6)
Dotações transitadas para o exercício de 1 993
Dotações anuladas ( 1-4-8)

10.785.000,00
10.547.620,16
237.379,84
8.646.761,76
2.064.216,81
1.959.720,19
104.496,62
1.900.858,40
237.379,84

2. Nota que o Conselho aprovou em 30 de Junho de 1993 o novo Regulamento Financeiro da
Fundação ; solicita à Fundação que prossiga os esforços envidados para adaptar os seus processos
administrativos ao disposto no regulamento;
3 . Salienta que a subvenção proveniente do orçamento da Comunidade Europeia deve ser
pago à Fundação em prestações entregues até ao décimo quinto dia de cada trimestre e de acordo
com as necessidades financeiras efectivas ; solicita à Fundação que garanta que as suas previsões
das necessidades reais em cada trimestre sejam o mais precisas possível ;
4. Nota que o Governo irlandês não deu qualquer resposta oficial às repetidas tentativas da
Fundação para chegar a um acordo sobre a propriedade do terreno em que está construído o novo
edifício da Fundação;
5 . Solicita por isso à Comissão que apresente um relatório à Comissão do Controlo
Orçamental , a tempo do processo orçamental de 1995 , em que descreva a situação actual e faça
propostas em matéria da propriedade do terreno em que está construído o novo edifício da
Fundação ;
6. Toma nota dos dados pormenorizados transmitidos ao Parlamento em resposta ao seu
pedido de um relatório sobre a gestão praticada pela Fundação em matéria dos seus contratos
durante o período 1983-1992 ; encarrega a sua Comissão do Controlo Orçamental de analisar
esses dados e apresentar-lhe um relatório sobre a matéria; solicita à Fundação que, a partir de
agora, apresente um relatório anual ao Parlamento sobre a gestão dos seus contratos e solicita ao
Tribunal de Contas que passe a incluir este domínio na sua auditoria anual ;

7 . Relembra que, de acordo com as novas disposições financeiras aplicáveis à Fundação, o
Parlamento terá de incluir nas suas decisões de quitação uma avaliação da gestão orçamental
praticada pelo Conselho de Administração durante o exercício em questão ; solicita, portanto, ao
Tribunal de Contas que a sua auditoria anual preste as informações necessárias para que o
Parlamento possa cumprir essa obrigação;
8 . Dá quitação ao Conselho de Administração da Fundação Europeia para a Melhoria das
Condições de Vida e de Trabalho quanto à execução do seu orçamento para o exercício de 1992,
com base no relatório do Tribunal de Contas ;

9 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão ao Conselho de Administração
da Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho, ao Conselho, à
Comissão e ao Tribunal de Contas e de promover a sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias (série L).
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f)

A3-0182/94

Decisão pela qual se da quitação pela execução do orçamento do Parlamento Europeu para o
exercicio de 1992

O Parlamento Europeu ,

— Tendo em conta o seu Regimento e, designadamente, o respectivo n2 3 do artigo 1662,
— Tendo em conta o artigo 77° do Regulamento Financeiro e o artigo 132 das Disposições
Internas para a Execução do Orçamento do Parlamento Europeu,

— Tendo tomado conhecimento das Contas de Gestão e Balanço Financeiro relativos ao
exercício de 1992 ('),
— Tendo em conta o Relatório Anual do Tribunal de Contas relativo ao exercício de 1992 (2),

— Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental (A3-01 82/94),
1 . Aprova os valores constantes no encerramento de contas do Parlamento Europeu relativos
ao exercício de 1992 , com base nos montantes seguintes :
Utilização das dotações (em ecus)
Dotações transitadas

Dotações para

de 1991

o exercício de
1992

Dotações disponíveis
Autorizações concedidas
Pagamentos efectuados
Dotações transitadas para 1993 :
— N2 1 , b) do art. 72
— N2 1 , a) do art. 72
Dotações a ser anuladas :

Ns 1 , b) do art. 72

589.370.975,00
579.968.057,59
478.485.870,84
101.482.186,75
—

9.402.917,41

57.083.175,84
—

49.564.484,84

Ns 1 , a ) do art.7ï
—

—

—

—

—

—

—

7.518.691,00

Balanço em 31 de Dezembro de 1992 : ECU 109.728.515

Cantinas, bares, restaurantes e supermercados (CBRS)

2 . Verifica que, embora com algum atraso, a maior parte das irregularidades que no passado
existiam neste sector estão agora corrigidas e que, designadamente, está em processo de abertura
uma conta de caixa, no intuito de integrar a gestão financeira do sector CBRS no sistema oficial
de contabilidade da Instituição; insiste, porém, em que a administração examine e informe
rapidamente a Comissão do Controlo Orçamental sobre a questão pendente de uma possível
dívida fiscal relativa ao pessoal localmente recrutado noutros países para este sector, no passado;
3 . Considera que a rentabilidade da parte de gestão indirecta do sector tem que ser
radicalmente melhorada; encarrega a Administração de proceder a concursos públicos, em cada
um dos três locais de trabalho, com base numa forma de acordo contratual mais vantajosa para o
Parlamento, e que recorra a serviços de peritagem externa, tanto para a formulação do concurso
como para a análise das ofertas ;

4. Solicita à Administração que apresente , em tempo útil para o processo orçamental de 1995 ,
um documento a estabelecer e analisar o total de subsídios, directos e indirectos , do orçamento
do Parlamento para o sector CBRS , assim como a formular recomendações no sentido de
aumentar significativamente a transparência neste domínio ;
(')
(2 )

PE 203.907
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Inventário

5 . Verifica que entrou em vigor, em Dezembro de 1993 , uma nova regulamentação para a
realização do inventário de bens móveis do Parlamento, enquanto se aguarda pelo resultado do
exame geral deste sector actualmente a ser realizado por peritos do exterior, resultados de que
poderá decorrer a necessidade de adaptações adicionais dessa regulamentação ; encarrega a
Administração de informar a Comissão do Controlo Orçamental sobre as conclusões desse
estudo; verifica, além disso, que as normas actuais responsabilizam mais do que anteriormente os
utilizadores individuais pelos bens que utilizam ; solicita, consequentemente, que seja chamada a
atenção dos utilizadores para o efeito, e o mais rapidamente possível ;
6. Verifica que alguns dos bens não localizados aquando dos inventários físicos de 1988 e de
1991 já foram entretanto recuperados, mas insiste em que quaisquer bens não localizados sejam
objecto de um tratamento inteiramente coerente com o Regulamento Financeiro ; encarrega a
Comissão de informar a Comissão do Controlo Orçamental sobre os resultados de ambos os
inventários ;

7 . Verifica também que a Administração tenciona delegar o inventário físico de 1994 a
consultores externos e solicita que o informe de quaisquer problemas que daí decorram ;
8 . Considera que o limite mínimo estabelecido no artigo 1302 das regras de execução para o
registo no inventário deverá ser fixado em 250 ecus para o Parlamento Europeu, a partir do
momento em que a Comissão do Controlo Orçamental concluir que estão criados métodos
satisfatórios para realizar e assegurar o inventário ;
Roubo de bens dos gabinetes dos Deputados

9. Encarrega a Administração de informar a Comissão do Controlo Orçamental, até ao fim de
Abril de 1994, sobre os casos de roubo de bens dos gabinetes dos Deputados, em Bruxelas, por
empregados de uma empresa exterior de serviços de segurança, assim como sobre a forma como
está a gerir este incidente ; solicita, além disso, que seja dada à Comissão do Controlo Orçamental
informação actualizada sobre todos e quaisquer outros casos de roubo nos gabinetes dos
Deputados ou noutros gabinetes ;
Regularização da indemnização «BUDG»

10. Verifica que o pedido de indemnização do Parlamento pelo fracassado sistema informa
tizado de contabilidade de gestão «BUDG» já está regularizado, e que o montante recuperado aos
contratantes cobre todas as despesas pagas pela Instituição a partes terceiras ;
1 1 . Salienta, porém, que ainda não dispõe de um sistema de contabilidade de gestão ;
encarrega a sua Administração de resolver este problema o mais rapidamente possível e de
apresentar à Comissão do Controlo Orçamental, até Outubro de 1994, um documento que
contenha as possíveis opções ;

Discrepância entre a situação de caixa e as contas

12 . Salienta que a discrepância de 4.136.125FB verificada entre a situação de caixa e as
contas, montante que foi excluído do âmbito da concessão de quitação pelo exercício de 1982,
terá que ser regularizado quando o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias chegar a uma
decisão sobre as questões em causa;
13 . Encarrega a Administração de apresentar à Comissão do Controlo Orçamental, até ao fim
de Abril de 1 994, um relatório sobre as origens do problema e sobre a forma como foi gerido até
agora ;

Controlo das despesas do número 3708

14. Verifica que a Mesa Alargada não respondeu ao pedido inscrito no n2 18 da quitação de
1991 ('); chama a atenção para o dilema que persiste ao considerar a Comissão do Controlo
Orçamental responsável pelo acompanhamento da execução das dotações do número 3708 sem
que lhe sejam dados os meios para o fazer; encarrega a Conferência dos Presidentes de resolver
este dilema, na ausência do que a Comissão do Controlo Orçamental terá que se recusar a
assumir as responsabilidades que lhe são atribuídas nesta área; encarrega o Tribunal de Contas
de, em tais circunstâncias, examinar no âmbito do seu programa de trabalho a forma como deverá
ser atribuída a responsabilidade pelo acompanhamento destas dotações ;
(')
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9 . 5 . 94

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

9 . 5 . 94

N2C 128/337

Quinta-feira, 21 de Abril de 1994

Decisões de ignorar recusas de visto

15 . Verifica que, em 1992 e em 1993 , a autoridade superior do Parlamento tomou um certo
número de decisões de ignorar recusas de visto do auditor financeiro sem previamente obter
recomendações da Comissão do Controlo Orçamental , tal como previsto pelo processo em vigor;
salienta que este processo foi concebido para assegurar que a autoridade superior disponha de
uma pluralidade de opiniões antes de tomar decisões de incidência financeira virtualmente
importante ; salienta também que, não obstante , nos termos do Regulamento Financeiro, tais
decisões são da exclusiva responsabilidade da autoridade superior;
Criação de unidades orçamentais
16 . Reitera o seu pedido de criação de unidades orçamentais descentralizadas , constituídas
por pessoal especializado, em cada Direcção-Geral e serviço autónomo, de acordo com as
necessidades , num espírito de «prevenção de incêndios»; considera que a unidade central de
«luta contra incêndios» proposta seria inadequada;

17 . Considera, além disso, que todos os gestores orçamentais deverão passar por processos de
formação adequados às suas funções ;
Transferencias de dotações residuais (virements de ramassage)
18 . Lamenta que se tenha deixado caducar uma dotação de 85.000 ecus do artigo 2612 (STOA)
que poderia ter sido incluída na transferência de dotações residuais de 1992 destinada a reforçar a
rubrica 2000/3 ; lamenta, além disso, que se tenha deixado caducar, no próprio capítulo, uma
dotação de 885.747 ecus que poderiam ter sido incluídos na transferência de dotações residuais
de 1993 e que não tenha sido feita subsequentemente qualquer proposta para fazer transitar esta
dotação para o orçamento de 1994 ;
19 . Encarrega a Administração de , de futuro, ser mais cuidadosa para que não se percam
dotações desta maneira;
Processos em Tribunal

20. Verifica que o Parlamento, embora com um saldo positivo em termos gerais, não só
perdeu recentemente um certo número de causas no Tribunal de Justiça das Comunidades
Europeias, como também suscitou severas críticas por parte deste órgão supremo de aplicação da
justiça da União Europeia; solicita à Administração que, doravante, ao decidir recorrer ou não
aos Tribunais, demonstre um nível de responsabilidade e de sensatez compatíveis com o papel do
Parlamento Europeu enquanto co-autoridade legislativa e orçamental da União Europeia;
Investigaçâo
21 . Toma nota de que a Administração apresentou um relatório sobre a investigação
estratégica da Instituição e de que está em curso uma reavaliação das actividades do STOA, a
cargo de peritos do exterior; encarrega a sua Comissão do Controlo Orçamental de examinar o
relatório interno, conjuntamente com as conclusões da peritagem externa, no âmbito do processo
orçamental relativo a 1995 ;

Reuniões fora dos très locais de trabalho habituais
22 . Insiste em que as despesas com reuniões fora dos três locais de trabalho habituais sejam
reduzidas de forma significativa e duradoura, designadamente através dos seguintes meios :
(a) assegurando que as reuniões no exterior só se realizem nas situações em que a infra-estrutura
necessária já exista;
(b) explorando e aproveitando alternativas aos modos de funcionamento existentes, tais como
delegações especificamente orientadas para os objectivos e missões de inquérito de
dimensão reduzida;

(c) assegurando, a nível mais técnico, uma maior transparência neste domínio (tanto no que diz
respeito às despesas a imputar como relativamente à apresentação do orçamento e à
execução dos respectivos valores);
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Dívidas dos Estados-membros ao orçamento do Parlamento
23 . Solicita aos Estados-membros que reembolsem rapidamente o IVA sobre bens e serviços
fornecidos ao Parlamento, nos casos em que ainda não o tenham feito ; encarrega a sua
Administração de, doravante, informar rapidamente a Comissão do Controlo Orçamental sobre
quaisquer dificuldades que se levantem neste domínio ;
Gestão de projectos de edifícios do Parlamento em Bruxelas

24 . Pronunciar-se-á sobre a gestão dos seus projectos de edifícios em Bruxelas na sequência
das conclusões a retirar do relatório destinado à Mesa e que, sobre esta matéria, actualmente se
encontra em fase de elaboração pela Comissão do Controlo Orçamental ;
*
*

*

25 .

Dá ao seu Secretano-Geral quitação pela execução do orçamento do exercício de 1992 ;

26 .

Autoriza a concessão de quitação ao gestor orçamental pela execução do orçamento do

exercício de 1992 .

g)

A3-0258/94

Resolução sobre o relatorio da Comissão relativo as medidas adoptadas para dar seguimento às
observações que constam da resolução que acompanha a decisão de concessão de quitação quanto
à execução do orçamento geral das Comunidades Europeias do exercício de 1991 (SEC(94)0205)
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta o artigo 2062 do Tratado que institui a Comunidade Europeia,

— Tendo em conta a sua resolução de 21 de Abril de 1993 que contém as observações que
fazem parte integrante da decisão de concessão de quitação à Comissão quanto à execução
do orçamento geral das Comunidades Europeias do exercício de 1991 ('),
— Tendo em conta o relatório da Comissão relativo às medidas adoptadas para dar seguimento
às observações que constam da resolução que acompanha a decisão de concessão de
quitação quanto à execução do orçamento geral das Comunidades Europeias do exercício de
1991 ( SEC(94)0205 ),

— Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental (A3-0258/94),
1 . Lamenta a atitude pouco consistente adoptada pela Comissão em relação às observações
que acompanham a decisão de quitação relativa ao exercício de 1 99 1 , dado que as suas respostas
são muitíssimo variáveis na sua extensão e profundidade, sendo algumas questões fundamentais
passadas em claro ; solicita que, futuramente, a Comissão seja mais consistente e inclua no
relatório sobre o seguimento dado à resolução de quitação uma introdução em que responda às
questões políticas de ordem mais geral suscitadas no relatório de quitação;
2. Solicita à Comissão que o relatório sobre o seguimento dado à resolução de quitação lhe
seja transmitido juntamente com as suas respostas a recomendação do Conselho sobre a quitação
e no prazo máximo de seis meses contados a partir da aprovação da decisão de quitação pelo
Parlamento ;

3 . Congratula-se com a adopção pela Comissão das técnicas de análise de risco na selecção
das verificações e controlos a efectuar; insta os Estados-membros a seguirem este exemplo e
insta a Comissão a cuidar de que eles o façam ;
(')
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4. Reafirma a sua convicção de que a Comissão deve , como princípio geral , ter a faculdade de
impor unilateralmente a suspensão de pagamentos em todas as áreas de actividade da
Comunidade caso os Estados-membros esqueçam a defesa dos interesses financeiros da
Comunidade ; solicita, neste âmbito, à Comissão que exerça com rigor os poderes que lhe são
cometidos pela decisão do Conselho de 22 de Março de 1994 relativa à disciplina orçamental ;

5 . Solicita a todas as partes intervenientes no processo orçamental que adoptem a relação
custo-eficácia como seu critério básico para fins de inscrição de dotações no orçamento ; espera
receber a lista do conjunto de práticas destinadas a garantir uma boa relação custo-eficácia no
orçamento que está a ser preparada pela Comissão a tempo da sua primeira leitura do orçamento
para 1995 ;
6. Recorda à Comissão que a finalidade de um sistema de alerta rápido consiste em chamar
rapidamente a atenção para os problemas específicos ; considera que os dados relativos à
execução do orçamento transmitidos periodicamente ao Parlamento ao longo do exercício não
constituem um sistema de alerta rápido para a totalidade do orçamento, dado que esses dados não
apontam as rubricas orçamentais em que a Comissão está consciente de ir encontrar dificuldades ;
solicita à Comissão que, no âmbito do actual debate sobre a revisão do procedimento
Notenboom, apresente propostas no sentido do estabelecimento de um verdadeiro sistema de
alerta rápido para a totalidade do orçamento ;
7 . Encontra no relatório da Comissão a confirmação do seu próprio ponto de vista: as
estatísticas que servem de base para os recursos próprios PNB e IVA podem ainda ser bastante
aperfeiçoadas ; solicita, portanto, à Comissão que proceda à harmonização dos critérios
aplicáveis ao cálculo dessas estatísticas e que assegure a apresentação transparente dos mesmos
no orçamento anual ;
8 . Aguarda com interesse a aplicação das «novas iniciativas» da Comissão em matéria de luta
contra a «fraude devidamente comprovada»; solicita à Comissão que as suas propostas dêem um
papel de relevo à UCLAF cuja expansão foi recentemente concretizada;
9. Congratula-se com as ideias da Comissão acerca da questão do procedimento de
apuramento de contas ; exprime, contudo, as suas dúvidas quanto à utilidade das reformas , tendo
em conta a decisão de ignorar uma recusa de visto emitida pelo auditor financeiro em 1993 em
relação ao apuramento de contas de 1989 , decisão essa que comprometeu seriamente aquele
procedimento ;
10. Solicita à Comissão que lhe forneça informações adicionais sobre a utilização dos juros
obtidos pelos Estados-membros sobre as dotações dos fundos estruturais que, por períodos de
tempo até três meses , são por eles detidas enquanto não são entregues aos beneficiários finais ;
solicita à Comissão que apresente propostas no sentido de serem clarificadas as normas
aplicáveis à utilização desses juros ;
1 1 . Refere o optimismo manifestado pela Comissão quanto à coordenação entre as activida
des do BEI e dos fundos estruturais , mas observa também que tal coordenação se tem revelado
em termos práticos bastante ineficaz ; reafirma a sua convicção de que o Parlamento deve ter
maiores poderes para o exercício de controlo sobre as actividades do BEI como forma de garantir
uma coordenação eficaz neste domínio ;
12 .
Solicita à Comissão que lhe apresente um relatório sobre o grau de êxito, do ponto de vista
do aumento da qualidade dos projectos candidatos , conseguido com a prestação de assistência
técnica à elaboração de projectos destinados à promoção da igualdade de oportunidades ; insta os
Estados-membros a darem seguimento à recomendação do Parlamento tendo em vista a
designação de responsáveis em matéria de igualdade de oportunidades para todos os comités de
acompanhamento dos fundos estruturais ;

13 . Aguarda a apresentação pela Comissão, em meados de Maio, do seu relatório sobre os
subsídios atribuídos em conta do orçamento a organizações externas, que deve descrever se e
como respeitou a Comissão as observações constantes do orçamento acerca da utilização das
dotações das rubricas orçamentais respectivas ;
14.
Solicita à Comissão que assuma o compromisso de utilizar, a partir de agora, os fundos
provenientes do orçamento comunitário exclusivamente para o financiamento de medidas que
correspondam à aplicação das políticas comunitárias, que estejam de acordo com a legislação
comunitária e que tenham sido objecto de aprovação prévia por parte da autoridade orçamental ;
15 .

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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h)

A3-0069/94

Resolução sobre a execução orçamental e financeira do Ano Europeu do Turismo
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a sua Resolução de 22 de Janeiro de 1 988 sobre a facilitação, a promoção e o
financiamento do turismo na Comunidade Europeia ('),
— Tendo em conta a Decisão 89/46 do Conselho de 21 de Dezembro de 1988 (2),

— Tendo em conta o Relatório Especial n2 4/92 do Tribunal de Contas,
— Tendo em conta o questionário dirigido pelo relator à Comissão e as respostas desta
Instituição (PE 207.370),
— Tendo em conta o artigo 1482 do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental , bem como o parecer da
Comissão dos Transportes e do Turismo (A3-0069/94),

A. Considerando que a experiência colhida no âmbito do Ano Europeu do Tunsmo evidenciou
a existência de determinado número de problemas a nível da execução, sendo, por
conseguinte, oportuno que a Comunidade tenha em conta a experiência em causa aquando da
realização de operações análogas,
1.
Salienta que a fórmula subjacente à realização dos anos europeus pode constituir um
instrumento bastante eficaz, adequado aos princípios da subsidiariedade, de avaliação das
possibilidades de realização de acções futuras por parte da Comunidade, de experimentação de
fórmulas de cooperação com diferentes parceiros e de valorização do carácter europeu de um
determinado sector económico ou actividade social ;

2 . Espera que, sempre que as Instituições comunitárias competentes decidam afectar um
determinado volume de dotações à realização de um ano europeu, a definição dos objectivos
prosseguidos e dos processos da respectiva execução tenha em conta os recursos financeiros e
administrativos disponíveis nos diferentes níveis de execução da operação;
3 . Salienta que a fase de preparação de uma operação desta natureza é essencial para o seu
bom desenrolar, devendo a mesma englobar a definição dos objectivos, a criação de uma equipa,
a sensibilização e informação das autoridades nacionais participantes e, eventualmente, a
procura de mecenas ;
4. Recomenda à Comissão que constitua um serviço específico ligado à realização dos anos
europeus, responsável pela constituição e pelo apoio às equipas, compostas por pessoal do
quadro e por peritos nacionais ;
5 . Solicita à Comissão que respeite estritamente as disposições constantes do Regulamento
Financeiro relativas à prévia autorização de dotações, à adjudicação de contratos e à atribuição
de ajudas ;
6 . Insta a Comissão a recorrer apenas aos serviços de um consultor externo em condições de
absoluta transparência e somente se a equipa encarregada da preparação da operação tiver
definido os objectivos e as modalidades da sua intervenção;

7 . Toma nota das diligências envidadas pela Comissão no sentido de salvaguardar os
interesses financeiros da Comunidade no caso de não execução de prestações financiadas pelo
orçamento comunitário ;
(')
(2 )

JO C 49 de 22.02.1988, p. 157
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8 . Toma nota da continuação do inquérito instaurado pelos serviços de controlo financeiro da
Comissão ao Ano Europeu do Turismo, da demissão do antigo director do Serviço de Turismo,
que deu conhecimento ao Parlamento Europeu de novas informações sobre o Ano Europeu do
Turismo, do facto de que o Tribunal de Contas não mostrou qualquer interesse pelas alegações
relativas às actividades de alguns agentes da Comissão relacionadas com a gestão do Ano
Europeu do Turismo, e ainda dos novos poderes de controlo orçamental conferidos ao
Parlamento Europeu pelo artigo 1 382-C do Tratado CE, e propõe que o Parlamento que dentro em
breve será eleito vá mais longe na análise da gestão do Ano Europeu do Turismo em especial ,
bem como da utilização de agentes em geral ;
9.

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e ao

Tribunal de Contas .

i)

A3-0075/94

Resolução sobre a eficácia dos instrumentos financeiros da política comunitaria de transportes
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta o Relatono Especial n2 1 /93 do Tribunal de Contas sobre o financiamento
das infra-estruturas de transportes, acompanhado das respostas da Comissão (');
— Tendo em conta o artigo 1482 do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental e o parecer da Comissão
dos Transportes e do Turismo (A3-0075/94),

1 . Considera que o Relatório Especial n2 1 /93 do Tribunal de Contas dá indicações muito úteis
para a definição da futura política de transportes e para a respectiva gestão ;
2. Salienta que os financiamentos comunitários de infra-estruturas de transportes até agora
efectuados, foram decididos na ausência de uma verdadeira política neste domínio;

3 . Considera que semelhante abordagem apenas se justifica no caso de tais financiamentos
serem considerados como experiências-piloto preparatórias da definição dessa política;
4. Verifica porém que, qualquer que seja o instrumento financeiro utilizado, uma grande parte
dos financiamentos incidiu sobre projectos já decididos a nível nacional e que, consequentemen
te, não poderiam ter qualquer valor de incentivo do ponto de vista das eventuais necessidades ou
critérios comunitários ;

5 . Salienta que o princípio da subsidiariedade deverá ser aplicado à política comunitária de
infra-estruturas de transportes ; exige que, em consonância com este princípio da subsidiariedade ,
os programas sejam propostos e implementados com um elevado nível de cooperação;
6. Considera que a verdadeira adicionalidade dos financiamentos comunitários não poderá ser
conseguida sem uma definição clara dos objectivos dessa política, designadamente em matéria
de redes transeuropeias ;

7 . Reitera o seu apoio à execução desses objectivos através de uma programação plurianual
apoiada num reforço das acções de acompanhamento, de controlo e de avaliação dos projectos ;
8.

Solicita à Comissão que elabore normas claras em matéria de elegibilidade dos projectos ;

9 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, ao
Tribunal de Contas, ao Comité das Regiões e ao Comité Económico e Social .
C)
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j)

A3-0152/94

Resolução sobre a gestão das dotações e dos instrumentos financeiros com impacto na protecção
do ambiente

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta o Relatório Especial n2 3/92 do Tribunal de Contas sobre o Ambiente ('),
— Tendo em conta o artigo 1482 do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental e do parecer da Comissão
do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor (A3-0152/94),

1.
Salienta que o Tribunal de Contas constatou várias lacunas na acção comunitária com
impacto ambiental e que muitas dessas lacunas decorrem de uma definição insuficiente dos
objectivos e das metodologias de acção, facto que impede a prossecução de um desenvolvimento
económico duradouro nos termos do artigo B do Tratado da União Europeia;
2.
Solicita consequentemente à Comissão que elabore, durante o presente exercício de
orçamento, um programa que vise estabelecer um método de análise custo/benefício e de
avaliação da relação custo/eficácia das medidas ambientais ;
3 . Constata que os instrumentos financeiros com impacto ambiental que se enquadram no
orçamento comunitário se revestem de uma importância crescente em termos absolutos e em
termos de percentagem, mas são heterogéneos e encontram-se dispersos numa série de sectores ;
considera, no entanto, que estes instrumentos deveriam ser tão transparentes quanto possível e
devidamente controlados ;

4. Toma nota das críticas feitas pelo Tribunal no que respeita à gestão das dotações ambientais
nos vários sectores do orçamento e solicita à Comissão que aplique as seguintes medidas a fim de
colmatar as lacunas existentes :

a) Tornar mais concretos os programas plurianuais, quantificando os objectivos, com especial
referência aos programas de carácter ambiental dos quadros comunitários de apoio e dos
programas operacionais dos fundos estruturais e especificando os meios financeiros ;
b) Definir mais claramente os critérios de selecção dos projectos a financiar, publicando
parâmetros selectivos da atribuição dos contratos com base em concursos públicos que
substituirão progressivamente os ajustes directos e impondo no âmbito da programação
estrutural os critérios a respeitar pelas administrações regionais para a selecção dos
projectos ;
c)

Separar nitidamente, através de processos transparentes de atribuição dos financiamentos, os
actos de atribuição de contratos de serviços dos actos de concessão de subvenções de
funcionamento ;

d) Definir processos de coordenação que permitam uma efectiva integração da política
ambiental noutras políticas comunitárias ;

e) Intensificar o acompanhamento e o controlo das acções com impacto ambiental , a nível
técnico contabilístico, do respeito da legislação ambiental e da relação entre investimento e
ambiente , através da:

— atribuição aos comités de controlo dos Fundos Estruturais de uma função de acompa
nhamento ambiental, prevista nas cláusulas incluídas nos quadros comunitários de apoio
nos programas operacionais ;
— aplicação de sanções , incluindo a suspensão dos financiamentos e o reembolso dos
montantes não devidos , pelo não cumprimento de cláusulas relativas ao respeito da
aplicação ou da legislação ambiental ;
— inclusão nas avaliações ex post previstas no artigo 262 do Regulamento (CEE)
n2 4253/88 do Conselho (2), sobre a coordenação dos Fundos Estruturais, de uma
avaliação do impacto ambiental das acções estruturais ;
(')
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5 . Solicita ao Tribunal de Contas que complete o inquérito levado a cabo incluindo
regularmente no seu relatório anual um capítulo dedicado às políticas ambientais ;
6. Convida o Tribunal de Contas a controlar de um modo especial a gestão orçamental da
Agência Europeia do Ambiente ;

7. Convida a Comissão a elaborar anualmente , em anexo ao anteprojecto de orçamento, um
documento que resuma as dotações destinadas às funções fundamentais do orçamento comuni
tário, incluindo a política do ambiente ;
8.

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e ao

Tribunal de Contas .

8. Tribunal Criminal Internacional
A3-0225/94

Resolução sobre a criação de um Tribunal Criminal Internacional
O Parlamento Europeu ,

— Tendo em conta a proposta de resolução apresentada pelo Deputado Arbeloa Muru sobre a
criação de um Tribunal Internacional para crimes de guerra (B3-03 17/93 ),
— Tendo em conta as suas resoluções de 1 1 de Março de 1993 sobre a violação de mulheres na
ex-Jugoslávia ('), 27 de Maio de 1993 sobre a situação na Bósnia-Herzegovina (2), 16 de
Setembro de 1993 sobre a situação na Bósnia-Herzegovina (3), 15 de Dezembro de 1993
sobre o Conselho Europeu no diz respeito à PESC (4) e 20 de Janeiro de 1 994 sobre a situação
na Bósnia-Herzegovina (5), que referem, nomeadamente, o Tribunal Internacional para a
ex-Jugoslávia,
— Tendo em conta o artigo 452 do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos e da Segurança (A3
0225/94),

A. Considerando os importantes documentos preparatórios elaborados até ao momento em
matéria de jurisdição penal internacional por instâncias internacionais como o Conselho da
Europa ( 1992), a Comissão Internacional de Juristas ( 1993 ) e a Comissão dos Assuntos
Jurídicos da ONU ( 1993 );

B. Considerando os resultados da Conferência sobre o Tribunal Internacional organizada pelo
«Anti-War Center Beograd» em conjunto com o « Croatian Helsinki Committee », à qual
assistiram juristas e organizações não governamentais de todas as regiões da ex-Jugoslávia e
que se realizou no Parlamento Europeu, em 3 e 4 de Março de 1994 ;
C. Convicto da exigência premente de reforçar um sistema internacional de direito, dotado de
sanções adequadas e eficazes ;

D. Considerando que o Tribunal Criminal Internacional deverá ser absolutamente independente
de pressões políticas e oportunismos , de forma a poder afirmar a sua reputação como
instituição jurídica;
E. Congratulando- se com as iniciativas e decisões extraordinárias que o Secretário-Geral , o
Conselho de Segurança e a Assembleia Geral das Nações Unidas adoptaram a propósito da
punição dos crimes contra a humanidade cometidos na ex-Jugoslávia, em particular as
resoluções do Conselho de Segurança n^s 808/93 , de 22 de Fevereiro de 1993 , e 827/93 , de
25 de Maio de 1993 ;
C)
(2)
O
(4)
(5)
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F. Considerando que a decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas relativa à
instituição de um Tribunal Criminal Internacional para a ex-Jugoslávia tem potencialmente
um valor jurídico e político considerável e constitui um precedente passível de ulterior
evolução rumo a uma jurisdição penal internacional permanente ;
G. Considerando que um Tribunal Internacional poderá constituir uma arma importante em
termos de prevenção de crimes contra a humanidade e de estímulo do ordenamento jurídico,

No que se refere ao Tribunal Criminal Internacional para a ex-Jugoslávia

1 . Regista com agrado a constituição e instalação do Tribunal Cnminal Internacional para a
ex-Jugoslávia, ocorrida em Haia em 1 7 de Novembro de 1993 , e considera que tal medida poderá
constituir um contributo extremamente importante da comunidade internacional com vista a
restituir um pouco de fé na justiça às vítimas da guerra na ex-Jugoslávia;
2 . Considera que este Tribunal deve ser um órgão de justiça imparcial e eficaz, cuja actividade
deverá ser levada a cabo em todos os casos, devendo prescindir-se da solução política do
conflito, uma vez que as responsabilidades criminais individuais , a todos os níveis, deverão ser
sancionadas sem possibilidade de se tornarem objecto de transacções políticas ;
3 . Considera que o êxito ou o malogro desta instituição contribuirá significativamente para o
aumento ou a perda de credibilidade da perspectiva de uma ordem internacional justa e exercerá
grande influência sobre o futuro do direito internacional ;

4. Lança um urgente apelo às Nações Unidas para que o Tribunal possa ser dotado de um
gabinete eficaz do Ministério Público que permita superar a actual situação de precaridade ;

E de opinião que o peso e a eficácia política do Tribunal dependem também consideravel
mente da medida em que as suas actividades forem dadas a conhecer e do apoio democrático que
vier a receber das autoridades e da sociedade, pelo que solicita a todos os meios de informação
que dediquem a maior atenção às actividades do Tribunal Criminal Internacional ;
5.

6. Considera que a União Europeia deve empenhar-se a fundo para que o Tribunal possa
cumprir plenamente a sua função e solicita que, para esse fim , a União inclua sem demora o apoio
activo ao Tribunal — segundo a forma sugerida no presente documento e por qualquer outra
forma oportuna — no rol das «acções comuns no domínio da política externa e da segurança»,
nos termos do Título V do Tratado da União Europeia;
7 . Congratula-se com o facto de alguns Estados-membros (nomeadamente a Itália, a Espanha,
os Países Baixos, a Bélgica e o Luxemburgo) terem já adoptado medidas significativas de apoio
ao Tribunal para a ex-Jugoslávia e solicita à União e a todos os Estados-membros que apoiem
jurídica, política e financeiramente a actividade do mesmo, concretamente através :
a) de actos legislativos e governamentais que dêem execução às disposições do Tribunal, em
especial no que respeita à citação de acusados e testemunhas, à captura e apresentação em
justiça dos indivíduos contra quem sejam emitidos mandados, à assistência judiciária
internacional necessária, às medidas exigidas para garantir o cumprimento de penas pelos
condenados ;

b) da imediata disponibilização dos fundos necessários ao funcionamento do Tribunal,
mediante o depósito pelos Estados-membros da União do montante necessário, pelo menos
para o primeiro ano de funcionamento, na conta especial colectiva aberta pelo Secretário
-Geral das Nações Unidas, garantindo o seu contributo para o esforço internacional
necessário à cobertura das despesas também no futuro;
c ) da disponibilização, a pedido do Tribunal , de pessoal especializado, material documental e
informático, dados e informações recolhidas pelas polícias e órgãos judiciários nacionais,
infra-estruturas (inclusivamente prisionais) e tudo quanto possa revelar-se necessário para o
bom funcionamento do Tribunal ;

8 . Considera que os Estados-membros da União deveriam promover conjuntamente iniciati
vas análogas no seio das instituições internacionais , em especial no Conselho da Europa e na
CSCE, e congratula-se com o facto de alguns Estados — a título de exemplo, citem-se os Estados
Unidos e a Finlândia — terem já manifestado um apoio concreto ;
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9.
Solicita à União e aos seus Estados-membros que contribuam de modo substancial para o
orçamento geral do Tribunal (actualmente fixado em 33 milhões de USD) e intervenham junto
das Nações Unidas para que aquele seja aprovado e devidamente coberto em termos financeiros ;

10. Solicita à União e aos seus Estados-membros que envidem esforços a nível internacional
para que a questão da reparação dos danos sofridos possa ser submetida ao Tribunal de forma
adequada;

1 1 . Insta a Comissão a elaborar um projecto de iniciativa para apoiar os organismos civis e não
governamentais empenhados, nos diversos territórios da ex-Jugoslávia, em actividades demo
cráticas e de reconciliação e no apoio ao Tribunal Internacional , ajudando esses organismos a
realizarem as suas actividades de fornecimento de informações, denúncias e documentação ao
Tribunal, e solicita à Comissão que disponibilize fundos adequados para este fim, recorrendo
para tanto à rubrica orçamental B7-52 ;

12 . Considera que a actividade da «comissão Bassouni», instituída pela resolução n2 780/ 1992
do Conselho de Segurança das Nações Unidas e confirmada pela resolução n2 787/ 1992, não se
esgota com a criação do Tribunal ad hoc e espera, consequentemente, que esta «comissão de
peritos» possa continuar a sua preciosa actividade de investigação e documentação dos casos que
poderão ser perseguidos e qualificados de crimes contra a humanidade ;

No que se refere à instituição de um Tribunal Criminal Internacional permanente:

13 . Considera que chegou o momento de um Tribunal Criminal Internacional permanente
completar o ordenamento internacional com uma jurisdição bem definida no que respeita a
crimes de particular relevância supranacional («crimes de direito internacional », incluindo a
incitação ao genocídio e à depuração étnica), que deverão ser configurados por fontes
inequívocas do direito internacional ;
14. Recomenda à União e a todas as instituições internacionais que utilizem a ocasião da
criação do Tribunal para a ex-Jugoslávia como ponto de partida para promoverem a evolução do
mesmo para um Tribunal Criminal Internacional permanente ;

15 . Observa atentamente os excelentes trabalhos preparatórios que, com este objectivo, foram
já efectuados , tendo-se formulado um código internacional e um projecto de estatuto do
Tribunal, actualmente em apreciação na Assembleia Geral das Nações Unidas, e solicita aos
Governos dos Estados-membros que diligenciem urgentemente nesse sentido no seio da
Comissão dos Assuntos Jurídicos (sexta comissão) da Assembleia Geral das Nações Unidas, a
fim de que o projecto seja submetido ainda em 1994 à Assembleia Geral ;
1 6 . Solicita ao Conselho que fomente em todas as instâncias internacionais a criação de novos
organismos jurisdicionais internacionais em matéria penal , definindo neste contexto uma
posição comum nos termos dos artigos J. 1 a J. 3 do Título V do Tratado da União Europeia e
transformando-a numa acção comum no domínio da política externa e de segurança;
*

*

*

17 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão,
com o pedido de comunicar, quanto antes, à comissão competente do PE o seguimento dado em
particular aos pontos 6, 9 e 16, bem como de a transmitir aos Secretários-Gerais das Nações
Unidas, do Conselho da Europa e da CSCE, ao Presidente do Tribunal Criminal Internacional
para a ex-Jugoslávia e aos parlamentos e Governos das Repúblicas da ex-Jugoslávia.
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9. Passagem das fronteiras externas
a)

*

A3-0193/94

Proposta de regulamento (CE) do Conselho que determina quais os países terceiros cujos
nacionais devem ser detentores de um visto para transporem as fronteiras externas dos
Estados-membros (COM(93)<)684 — C3-0012/94)

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇÔES

DA COMISSÂO (*)

DO PARLAMENTO

(Alteração 1 )
Titulo

Proposta de regulamento, baseada no artigo
Tratado que institui a Comunidade Europeia,
mina quais os países terceiros cujos nacionais
detentores de um visto para transporem as

1002-C do
que deter
devem ser
fronteiras

externas dos Estados-membros

Proposta de regulamento, baseada nos artigos 32, alínea
d), e 1002-C do Tratado que institui a Comunidade
Europeia, relativo aos vistos uniformes e que determina
quais os países terceiros cujos nacionais devem ser
detentores de um visto para transporem as fronteiras
externas dos Estados-membros

(Alteração 2)
Primeira citação

— Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia e , nomeadamente, o seu artigo ÍOO^-C,

— Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia e, nomeadamente, os seus artigos 1 OO2-C e
3-, alínea d),

(Alteração 3 )
Primeiro considerando

Considerando que o artigo IOO2-C do Tratado estabelece
que a Comunidade determinará quais os países terceiros
cujos nacionais devem ser detentores de visto para
transporem as fronteiras externas dos Estados-membros ;
que a sua posição no Tratado revela que este artigo faz
parte integrante das disposições respeitantes ao merca

Considerando que o artigo 1 00--C do Tratado estabelece
que a Comunidade determinará quais os países terceiros
cujos nacionais devem ser detentores de visto para
transporem as fronteiras externas dos Estados-membros ;

do interno,

Considerando que esse processo de determinação deve
ser baseado em critérios claramente compreendidos,
objectivos e publicamente conhecidos quanto aos motivos
por que os nacionais de certos países terceiros são
incluídos na lista negativa e os de outros países terceiros
não o são ;

Considerando que os Estados-membros não devem impor
a obrigação de visto aos países que por motivos objectivos
não tenham sido incluídos nessa lista;

Considerando que nenhum país cujos nacionais não estão
actualmente sujeitos a obrigação de visto para a entrada
num Estado-membro deve fazer parte da lista negativa
dos países cujos nacionais ficam sujeitos à obrigação de
visto por força deste regulamento;
(*)
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TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

Considerando que o artigo 3^, alínea d) do Tratado refere
que a acção da Comunidade implica (...) medidas relati
vas à entrada e à circulação de pessoas no mercado
interno, de acordo com o disposto no artigo 1 00"-C,

(Alteração 4)
Quarto considerando

Considerando que o objectivo do artigo 1002-C consiste
em harmonizar as regulamentações e práticas dos Esta
dos-membros nesta matéria; que as divergências existen
tes entre as regulamentações e práticas dos Estados
-membros devem ser autorizadas por um período limita
do enquanto medida transitória, desde que não sejam
susceptíveis de dar origem a controlos contrários ao
disposto no artigo 72-A ; que deveria estabelecer-se que
este regime transitório deverá terminar em 30 de Junho
de 1996 e que antes dessa data o Conselho deverá decidir
em relação a cada país terceiro se os seus nacionais serão
objecto da exigência de visto ou se dela deverão ser

Considerando que o objectivo do artigo IOOh-C consiste
em harmonizar as regulamentações e práticas dos Esta
dos-membros nesta matéria; que as divergências existen
tes entre as regulamentações e práticas dos Estados
-membros devem ser autorizadas por um período limita
do enquanto medida transitória, desde que não sejam
susceptíveis de dar origem a controlos contrários ao
disposto no artigo 72-A ; que deveria estabelecer-se que
este regime transitório deverá terminar em 31 de Dezem
bro de 1995 e que antes dessa data o Conselho deverá
decidir em relação a cada país terceiro se os seus
nacionais serão objecto da exigência de visto ou se dela

isentos ;

deverão ser isentos ;

(Alteraçâo 5 )

Após o quarto considerando (novo considerando)
Considerando que o artigo 1 00--C não estabelece qual
quer distinção entre as diversas categorias de vistos; que,
por isso, este regulamento deve dar definições precisas
dessas diversas categorias de vistos ;

(Alteraçâo 15 )

Antes do artigo 1 -, artigo -1- (novo)
Artigo -12

Definiçôes
Para fins deste regulamento, entende-se por:
Visto de entrada: a autorização ou decisão de um Estado
-membro em conformidade com as decisões adoptadas
por força do artigo IOO2-C do Tratado que institui a
Comunidade Europeia, com o objectivo de permitir a
entrada no seu território de uma pessoa que deve apre
sentar visto para o efeito, desde que estejam preenchidas
as restantes condições de entrada ;

Visto de trânsito: a autorização ou decisão de um Estado
-membro em conformidade com as decisões adoptadas
por força do artigo 1002-C do Tratado que institui a
Comunidade Europeia, com o objectivo de permitir o
trânsito de uma pessoa sujeita a esta formalidade no seu
território ou na zona de trânsito de um porto ou de um
aeroporto, desde que estejam preenchidas as restantes

condições de trânsito; o período de tempo de trânsito não
pode exceder cinco dias;
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Visto de regresso: a autorização de um Estado-membro
em conformidade com as decisões adoptadas por força do
artigo 1002-C do Tratado que institui a Comunidade
Europeia, com o objectivo de permitir que uma pessoa
que não seja nacional desse Estado e que se encontre no
seu território regresse ao mesmo, dentro de um determi
nado prazo, sem ter de apresentar novamente um visto de
entrada nesse mesmo Estado;
Visto uniforme: visto de entrada, de trânsito ou de

regresso emitido em conformidade com o modelo-tipo
previsto no n? 3 do artigo 1002-C do Tratado que institui a
Comunidade Europeia e de acordo com as regras estabe
lecidas no artigo 22-A deste regulamento;
(Alteração 7 )
Artigo /2, n'±s 2 e 3
2.

Ate 30 de Junho de 1996, os Estados-membros

2.

Ate 31 de Dezembro de 1995 , os Estados-membros

decidirão se exigirão ou não vistos aos nacionais de
países terceiros que não constem do anexo . Antes dessa

decidirão se exigirão ou não vistos aos nacionais de
países terceiros que não constem do anexo . Antes dessa

data, o Conselho decidirá, em conformidade com o

data, o Conselho decidirá, em conformidade com o

procedimento estabelecido no artigo 1002-C, se acrescen
ta esses países à referida lista ou se isenta os seus
nacionais da exigência de visto.

procedimento estabelecido no artigo 1 002-C, se acrescen
ta esses países à referida lista ou se isenta os seus
nacionais da exigência de visto.

3.
No prazo de dez dias úteis a contar da entrada em
vigor do presente regulamento, os Estados-membros

3 . No prazo de dez dias úteis a contar da entrada em
vigor do presente regulamento, os Estados-membros

notificarão aos outros Estados-membros e à Comissão as

notificarão aos outros Estados-membros e à Comissão as

medidas que tenham adoptado ao abrigo do n2 2. Quais
quer novas medidas adoptadas em conformidade com o
n° 2 devem do mesmo modo ser notificadas no prazo de
cinco dias úteis . A Comissão publicará as informações
notificadas nos termos do presente n2 no Jornal Oficial
das Comunidades Europeias .

medidas que tenham adoptado ao abrigo do n2 2 . Quais
quer novas medidas adoptadas em conformidade com o
n2 2 devem do mesmo modo ser notificadas no prazo de
cinco dias úteis . A Comissão publicará as informações
notificadas nos termos do presente n2 no Jornal Oficial
das Comunidades Europeias .
3 bis. A lista de países terceiros anexa a este regula
mento será regularmente actualizada sob proposta de um
Estado-membro ou da Comissão Europeia e após consul
ta do Parlamento Europeu.

(Alteração 8)
Artigo 2'-

Um Estado-membro não pode exigir um visto a uma
pessoa que pretenda transpor as suasfronteiras externas
e seja detentor de um visto emitido por outro Estado
-membro, desde que tal visto seja válido em toda a
Comunidade.

Um Estado-membro não pode exigir um visto emitido
pelas suas próprias autoridades a qualquer pessoa que
pretenda fazer uma permanência de curta duração no
seu território, que seja detentora de um visto uniforme ou
de um título de residência ou uma autorização emitida
por outro Estado-membro que lhe permita residir nesse
Estado e cujo prazo de validade não transcorrido seja
superior a quatro meses à data de entrada.

(Alteração 9)
Artigo 2- bis (novo)

Artigo 22 bis
A emissão dos vistos uniformes efectuar-se-a com base

nas seguintes condições e critérios comuns :
— os documentos de viagem apresentados por ocasião
de um pedido de visto devem ser verificados no que se
refere à sua regularidade e autenticidade;
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— o documento de viagem deve expirar, no mínimo, três
meses após a data-limite de permanência indicada no
visto, tendo em conta o prazo de utilização deste;

— o documento de viagem deve ser reconhecido por
todos os Estados-membros ;

— o documento de viagem deve ser válido para todos os
Estados-membros ;

— o documento de viagem deve permitir o regresso do
requerente ao país de origem ou a sua entrada num
país terceiro;

— a existência e a validade da autorização ou do visto de
regresso ao país de partida devem ser verificadas se
esta formalidade for requerida pelas autoridades
desse país. O mesmo se aplica, se for caso disso, à
autorização de entrada num país terceiro.

(Alteração 10)
Artigo 2- ter (novo)

Artigo 22 ter
A recusa de concessão do visto uniforme deve ser suscep
tível de recurso para as instâncias competentes do Esta
do-membro respectivo.

(Alteração 1 1 )

Artigo 2- quater (novo)
Artigo 22 quater

O visto uniforme é emitido pelas representações diplomá
ticas e consulares dos Estados-membros.

(Alteraçâo 12)
Artigo 3'-

Para efeitos do presente regulamento, aplicar-se-á a
seguinte definição:
visto: qualquer autorização concedida por um Estado
membro que
— habilite uma pessoa a entrar no seu território, desde
que estejam preenchidos outros requisitos de entra
da, e seja válido para uma estadia não superior a
três meses ou para um número de estadias que não
excedam um total de três meses num período de seis
meses a contar da data da primeira entrada,
— habilite uma pessoa a transitar no seu território ou a
entrar na zona de trânsito de um porto ou aeroporto,
desde que preencha outros requisitos de trânsito, ou
— habilite uma pessoa que se encontre no seu território
a entrar novamente nesse território num determina

do período.

1. Ate de 31 de Dezembro de 1995, este regulamento e
aplicável :
a) aos vistos de entrada válidos para um período não
superior a três meses ou para vários períodos de
permanência de duração total não superior a três
meses durante o período de seis meses contado a
partir da data de primeira entrada ;
b)
c)

aos vistos de transito ;
aos vistos de regresso.

2. A partir de 1 de Janeiro de 1996, este regulamento é
aplicável a todos os vistos definidos no artigo - 12.
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(Alteraçâo 13 )
Artigo 4-, segundo parágrafo
Todavia, os n2s 1 e 2 do artigo 12 e o artigo 22 apenas serão
aplicáveis um mês após essa data.

Todavia, os n2s 1 e 2 do artigo 12, o artigo 22, o artigo 22
bis e o artigo 22 ter apenas serão aplicáveis um mês após
essa data.

(Alteração 14)
Anexo

(A lista deve ser modificada,
afim de ficar conforme aos
princípios estabelecidos no terceiro parágrafo do pri
meiro considerando.)

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de
regulamento do Conselho, baseada no artigo 1002-C do Tratado que institui a Comunidade
Europeia, que determina quais os países terceiros cujos nacionais devem ser detentores de um
visto para transporem as fronteiras externas dos Estados-membros (CC)M(93)0684 — C3
0012/94)

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu ,

— Tendo em conta a proposta de regulamento do Conselho (CC)M(93)0684) ('),
— Consultado pelo Conselho, nos termos do artigo 1002-C do Tratado CE (C3-0012/94),
— Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Públicas e dos Assuntos Internos e

os pareceres da Comissão dos Assuntos Jurídicos e dos Direitos dos Cidadãos e da Comissão
dos Assuntos Externos e da Segurança (A3-0193/94),
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

1892-A do Tratado CE ;

3.

Solicita ao Conselho que o informe, caso pretenda afastar-se do texto aprovado pelo

Parlamento ;

4.

Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da

Comissão ;

5.
(')

Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer ao Conselho e à Comissão.
JO C 11 de 15.01.1994, p. 15
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b) A3-0190/94

Proposta de decisão, baseada no artigo K.3 do Tratado da União Europeia, que estabelece a
Convenção relativa à passagem das fronteiras externas dos Estados-membros (CC)M(93)0684 —
C3-0011/94)

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO (*)

DO PARLAMENTO

(Alteração 1 )
Após a primeira citação (nova citação)

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia, designadamente a alínea d) do artigo 3- e os
artigos 72-A e 1002-C,

(Alteração 2)

Após o segundo considerando (novo considerando)
Considerando que as disposições que regem a passagem
das fronteiras não podem prejudicar os direitos dos
beneficiários do direito comunitário nem as competências
da Comunidade Europeia;

(Alteraçâo 3 )
Apos o quarto considerando (novo considerando)

Considerando que a determinação dos países terceiros
cujos nacionais devem ser detentores de um visto, bem
como a adopção de um modelo-tipo de visto, em virtude
do disposto nos números 1 e 3 do artigo 1002-C, fazem

parte da política comum em matéria de vistos;

(Alteraçâo 4)

Após o quarto considerando (novo considerando)
Considerando que é igualmente necessário adoptar crité
rios comuns para a emissão de vistos, estabelecer, entre a
Comissão e os Estados-membros, um sistema de informa

ção em matéria de vistos e proceder à publicação das
medidas de aplicação;

(Alteração 5 )
Oitavo considerando

Considerando que os Estados-membros devem exercer
esses controlos no respeito das suas obrigações interna
cionais comuns, nomeadamente da Convenção Europeia
para a protecção dos Direitos do Homem e das Liberda
(*)

JO C 11 de 5.1.1994, p.6
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des Fundamentais de 4 de Novembro de 1950 e da

des Fundamentais de 4 de Novembro de 1950, da
Convenção Europeia para a protecção das pessoas relati

Convenção de Genebra de 28 de Julho de 1951 , alterada
pelo Protocolo de Nova Iorque de 31 de Janeiro de 1967,
relativo ao estatuto dos refugiados e ainda das disposi
ções mais favoráveis do seu direito constitucional em
matéria de asilo ;

vamente ao tratamento automatizado de dados de carác

ter pessoal, de 28 de Janeiro de 1981 , e da Convenção de
Genebra de 28 de Julho de 195 1 , alterada pelo Protocolo
de Nova Iorque de 31 de Janeiro de 1967 , relativo ao
estatuto dos refugiados e ainda das disposições mais
favoráveis do seu direito constitucional em matéria de

asilo ;

(Alteração 6)
Texto da Convenção
Artigo 1-, n- 1 , alíneas c) a f)
c) Visto de entrada: o visto de entrada definido pelo
c) Visto de entrada: a autorização ou decisão de um
Estado-membro em conformidade com as decisões
Regulamento do Conselho...;
adoptadas por força do artigo WÙ--C do Tratado
que institui a Comunidade Europeia, com o objectivo
de permitir a entrada no seu território de uma pessoa
que deve apresentar visto para o efeito, desde que
estejam preenchidas as restantes condições de
entrada ;

d) Visto de trânsito : a autorização ou decisão de um
Estado-membro em conformidade com as decisões
adoptadas por força do artigo 10&--C do Tratado
que institui a Comunidade Europeia, com o objectivo
de permitir o trânsito de uma pessoa sujeita a esta
formalidade no seu território ou na zona de trânsito
de um porto ou de um aeroporto, desde que estejam
preenchidas as restantes condições de trânsito; o
período de tempo de trânsito não pode exceder cinco

d) Visto de trânsito: o visto de trânsito definido pelo
Regulamento do Conselho...;

dias ;

e) Visto de regresso: a autorização de um Estado que
permite que uma pessoa não nacional desse Estado

e) Visto de regresso: o visto de regresso definido pelo
Regulamento do Conselho...;

que se encontre no seu território regresse ao mesmo,
dentro de um determinado prazo, sem ter de apresen
tar novamente um visto de entrada nesse mesmo

Estado ;

f)

Visto uniforme : visto de entrada, de trânsito ou de
regresso emitido em conformidade com o modelo

f)

Visto uniforme : o visto uniforme definido pelo Regu
lamento do Conselho...;

tipo previsto no n'- 3 do artigo 100^-C do Tratado que
institui a Comunidade Europeia e de acordo com as
regras fixadas nos artigos 1 91- e 22- da presente
Convenção;
(Alteraçâo 7)
Texto da Convenção
Artigo 1 -, n" 1 , alínea g bis (nova)
g bis) Permanência de duração limitada: um período de
permanência ininterrupta ou de permanências suces
sivas cuja duração não exceda, em geral, um ano;

(Alteração 8 )
Texto da Convenção
Artigo 5-, n" 4
4. A título excepcional, certos controlos poderão ser
4. Certos controlos poderão ser simplificados, respei
simplificados, respeitando as condições eventualmente
tando as condições eventualmente fixadas em conformi
fixadas em conformidade com as medidas de aplicação
dade com as medidas de aplicação da presente conve
da presente convenção. Os controlos à entrada são
nção. Os controlos à entrada são prioritários em relação
aos controlos à saída.
prioritários em relação aos controlos à saída.
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(Alteração 9)

Texto da Convençâo
Artigo 91-

Outras permanências para além da permanência de curta
duração

Outras permanências para alem da permanencia de dura
ção limitada

As pessoas que pretendam efectuar num Estado-membro
uma permanência que não seja de curta duração são
admitidas nesse Estado-membro nas condições estabele
cidas na legislação nacional . Nesse caso, o acesso fica

1. As pessoas que pretendam efectuar num Estado
-membro uma permanência que não seja de duração
limitada são admitidas nesse Estado-membro nas condi

ções estabelecidas na legislação nacional .

limitado ao território desse Estado.

2.
Contudo, ate 31 de Dezembro de 1995, esta disposi
ção é aplicável a outras permanências para além da
permanência de curta duração. Nesse caso, o acesso fica
limitado ao território do Estado em causa.

(Alteração 10)

Texto da Convenção
Artigo IO1-, n" 3, parte introdutória
3.
A decisão de incluir uma pessoa na lista comum
baseia-se no risco que essa possa representar para a
ordem pública ou para a segurança nacional de um

3.
A decisão de incluir uma pessoa na lista comum
baseia-se no risco que essa possa representar para a
ordem pública ou para a segurança nacional de um

Estado-membro . Essa decisão fundamentar- se-á numa

Estado-membro . Essa decisão fundamentar-se-á numa

decisão tomada na observância das normas processuais
previstas pela legislação nacional, pelas autoridades
administrativas ou pelos órgãos jurisdicionais competen

decisão tomada de acordo com as normas processuais
previstas pela legislação nacional, pelas autoridades
administrativas ou pelos órgãos jurisdicionais competen

tes dos Estados-membros , em virtude de :

tes dos Estados-membros , em virtude de :

(Alteração 1 1 )

Texto da Convençâo
Artigo 14'i

Responsabilidades dos transportadores

Suprimido

1.
Sem prejuízo do disposto no artigo 27'- e dos actos
adoptados em aplicação do Tratado que institui a Comu
nidade Europeia, os Estados-membros comprometem-se
a introduzir na sua legislação nacional medidas relativas
às companhias que asseguram serviços públicos de
ligações rodoviárias internacionais por camioneta, com
excepção, no entanto, do tráfego fronteiriço.

Suprimido

2.

Suprimido

Estas medidas terão por objecto:

— obrigar o transportador a tomar todas as precau
ções necessárias para se certificar de que as pessoas
provenientes de países terceiros são portadoras de
documentos de viagem válidos e dos vistos eventual
mente necessários e aplicar as sanções apropriadas
aos transportadores que não cumpram essa obriga
ção;
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— sempre que, num primeiro controlo de entrada no
território da Comunidade, tenha sido recusado o

direito de entrada a uma pessoa proveniente de um
país terceiro, obrigar o transportador, quando as
autoridades de controlo assim o exigirem, a respon
sabilizar-se imediatamente por essa pessoa, poden
do esta responsabilização incluir as despesas de
alojamento até à sua partida, e a obrigação de
reconduzir a mesma ao Estado a partir do qual foi
transportada, ao Estado que emitiu o passaporte ou
ainda a qualquer outro Estado em que seja garantida
a sua admissão.

(Alteração 12)
Texto da Convençâo
Artigo 18

Os Estados-membros não podem exigir um visto emitido
pelas suas próprias autoridades a uma pessoa que, sendo
portadora de um visto uniforme, queira efectuar uma
permanência de curta duração no seu território .

1. Os Estados-membros não podem exigir um visto
emitido pelas suas próprias autoridades a uma pessoa
que, sendo portadora de um visto uniforme, queira
efectuar uma permanência de duração limitada no seu
território .

2. Contudo, até 31 de Dezembro de 1995, esta disposi
ção só será aplicável aos vistos de entrada cuja validade
não exceda três meses ou válidos para várias estadias cuja
duração global não exceda três meses durante um perío
do de seis meses contado a partir da data da primeira
entrada e dos vistos de trânsito ou vistos de regresso.

(Alteraçâo 13 )

Texto da Convençâo
Artigo 1 91!, n'~ 2
2. A emissão dos vistos uniformes efectuar-se-á com
base nas seguintes condições e critérios comuns:
— os documentos de viagem apresentados por ocasião
de um pedido de visto devem ser verificados no que
se refere à sua regularidade e autenticidade;

— o documento de viagem deve expirar, no mínimo,
três meses após a data-limite de permanência indi
cada no visto, tendo em conta o prazo de utilização
deste ;

— o documento de viagem deve ser reconhecido por
todos os Estados-membros;

— o documento de viagem deve ser válido para todos os
Estados-membros;

— o documento de viagem deve permitir o regresso do
requerente ao país de origem ou a sua entrada num
país terceiro;
— a existência e a validade da autorização ou do visto
de regresso ao país de partida devem ser verificadas
se esta formalidade for requerida pelas autoridades
desse país. O mesmo se aplica, se for caso disso, à
autorização de entrada num país terceiro.

2.

Suprimido
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(Alteração 14)
Texto da Convenção
Artigo 20-, n'~ 1, terceiro parágrafo

No caso de terem sido formuladas objecções, ou de, por
motivo de urgência, não ter sido possível proceder ao
processo de consulta previsto no primeiro parágrafo, só
poderá ser emitido um visto nacional com validade

Suprimido

territorial limitada.

(Alteração 15 )
Texto da Convençâo
Artigo 212
Visto uniforme para entradas múltiplas

Suprimido

1.
O visto uniforme pode ser emitido para uma ou
várias entradas. A duração de uma permanência ininter
rupta ou a duração total das permanências sucessivas
não pode exceder três meses durante um período de seis
meses contado a partir da data de entrada.

Suprimido

2. As condições e os critérios a que fica sujeita a
emissão de um visto uniforme para entradas múltiplas
serão fixadas em conformidade com as medidas de
aplicação da presente convenção.

Suprimido

(Alteração 16)
Texto da Convençâo
Artigo 22'1 . O visto uniforme é emitido pelos representantes
diplomáticos e consulares dos Estados-membros e,
excepcionalmente, por outras autoridade determinadas
pela legislação nacional.

1 . O visto uniforme é emitido pelos representantes
diplomáticos e consulares dos Estados-membros .

2.
Em princípio, o Estado-membro de destino princi
pal tem competência para emitir o visto. Se não for
possível determinar esse destino, o Estado-membro da
primeira entrada terá competência na matéria.

Suprimido

3. A execução dos princípios do presente artigo será
determinada em conformidade com as medidas de apli
cação da presente convenção.

Suprimido

(Alteraçâo 17)

Texto da Convençâo
Artigo 23'i
Prolongamento da permanência

Prolongamento da validade

No decurso de um mesmo período de seis meses, um
Estado-membro pode emitir, se necessário, a favor de
uma pessoa que já tenha obtido um visto uniforme, um
visto cuja validade seja limitada ao seu território .

1.

O visto uniforme poderá ser prorrogado.
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TEXTO
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O disposto no presente artigo também não obsta a que
um Estado-membro possa autorizar uma pessoa detento
ra de um visto uniforme a permanecer no seu território
para além de três meses.

2. Os processos de prorrogação deverão respeitar as
obrigações a que os Estados-membros ficaram sujeitos
em virtude da aplicação do Tratado da União Europeia e
da presente convenção.

(Alteração 18)
Texto da Convençâo
Artigo 24'±
Visto nacional

Suprimido

/.
Os Estados-membros têm a possibilidade de emitir
um visto com a validade limitada ao seu próprio territó
rio nos casos previstos nos artigos 2Ù-, 23- e 25'-.

Suprimido

2. Além disso, por motivos humanitários ou de interes
se nacional ou porforça de obrigações internacionais, os
Estados-membros podem emitir um visto que só é válido
no seu próprio território a favor de qualquer pessoa que
não preencha, na totalidade ou em parte, as condições
estabelecidas no «- 1 , alíneas a), c), d) e e), do artigo 7'±.

Suprimido

3.
O Estado-membro que, em aplicação do «- 2, tenha
emitido um visto a uma pessoa informará do facto os
outros Estados-membros se a pessoa constar da lista
comum ou se o Estado-membro consultado em aplicação
do artigo 20- tiver levantado objecções. Esta informação
será comunicada de acordo com as modalidades fixadas
em conformidade com as medidas de aplicação da
presente Convenção, com base no n- 2 do artigo 12'-.

Suprimido

4.
Os vistos emitidos em conformidade com os nZs 1 e 2
deverão conter uma menção especial e ser materialmen
te distintos do visto uniforme.

Suprimido

(Alteração 19)
Texto da Convençâo
Artigo 25'Vistos para uma longa permanência

Publicação

Os vistos para uma permanência de mais de três meses
serão vistos nacionais emitidos por cada Estado-membro
nos termos da sua própria legislação.

O Conselho procederá à publicação das medidas de
aplicação decididas nos termos dos artigos 172 a 242 da
presente Convenção.

A emissão deste visto depende da consulta da lista
comum .

(Alteraçâo 20)
Texto da Convençâo
Artigo 26'-

Medidas de aplicaçâo

Medidas de aplicaçâo

As decisões necessárias à aplicação da presente con
venção, para além das nela expressamente previstas,
serão adoptadas pelo Conselho por unanimidade, sob
proposta da Comissão ou por iniciativa de um Estado

As decisões necessanas à aplicação da presente con
venção, nela expressamente previstas , serão adoptadas
pelo Conselho, que deliberará por maioria de dois terços,
em conformidade com o disposto no n2 2 alínea c) do
artigo K.3. Outras decisões necessárias à aplicação da

membro .
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TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

presente Convenção serão adoptadas pelo Conselho por
unanimidade, sob proposta da Comissão ou por iniciativa
de um Estado-membro . Em qualquer dos casos, o Conse
lho deliberará após ter consultado o Parlamento Euro
peu, de acordo com o previsto no artigo K.6.

(Alteração 21 )
Texto da Convençâo
Artigo 27", n" 1

1 . As disposições da presente convenção são aplica
veis sem prejuízo do disposto na Convenção Europeia de
Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades
Fundamentais de 4 de Novembro de 1950 e na Con

venção de Genebra, de 28 de Julho de 195 1 , alterada pelo
Protocolo de Nova Iorque de 31 de Janeiro de 1967 ,
relativa ao estatuto dos refugiados, e sem prejuízo das
disposições constitucionais mais favoráveis dos Estados
-membros em matéria de asilo .

1 . As disposições da presente convenção são aplica
veis sem prejuízo do disposto na Convenção Europeia de
Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades
Fundamentais de 4 de Novembro de 1950, da Convenção
Europeia para a protecção das pessoas relativamente ao
tratamento automatizado de dados de carácter pessoal,
de 28 de Janeiro de 1981 , e na Convenção de Genebra, de
28 de Julho de 1951 , alterada pelo Protocolo de Nova
Iorque de 31 de Janeiro de 1967 , relativa ao estatuto dos
refugiados, e sem prejuízo das disposições constitucio
nais mais favoráveis dos Estados-membros em matéria
de asilo .

(Alteraçâo 22)
Texto da Convenção
Artigo 29 segundo travessão

a pedido de um Estado-membro ou da Comissão,
sobre qualquer diferendo relativo à aplicação da
presente convenção.

— a pedido de um Estado-membro, da Comissão ou do
Parlamento, sobre qualquer diferendo relativo à
aplicação da presente convenção .

(Alteraçâo 23 )
Texto da Convençâo

Artigo 29^ bis (novo)
Artigo 292 bis
O Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais dos
Estados-membros terão competência para interrogarem
o Conselho quanto à interpretação e à aplicação da
presente convenção.

(Alteração 24)
Texto da Convenção
(Em todo o texto da Convenção, sempre que é utilizada a
terceira pessoa no masculino utilizar também a forma
feminina da terceira pessoa.)
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Resolução legislativa que contém o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de decisão,
baseada no artigo K.3 do Tratado da União Europeia, que estabelece a Convenção relativa à
passagem das fronteiras externas dos Estados-membros (CC)M(93)0684 — C3-0011/94)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Conselho (COM(93)Oo84 ('),
— Consultado pelo Conselho, nos termos do artigo K.3 do Tratado UE (C3-001 1 /94),
— Tendo em conta o artigo 582 do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Públicas e dos Assuntos Internos e

os pareceres da Comissão dos Assuntos Jurídicos e dos Direitos dos Cidadãos e da Comissão
dos Assuntos Externos e da Segurança (A3-0190/94),
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.
C)

Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer ao Conselho e à Comissão.
JO C 11 de 05.01.1994, p. 6

10. Investidura da Comissâo
A3-0240/94

Resolução sobre a investidura da Comissão
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta os artigos 1572 e 1582 do Tratado CE, bem como os artigos 92 e 102 do
Tratado CECA e os artigos 1262 e 1272 do Tratado CEEA,
— Tendo em conta os artigos 322, 332 e 1482 do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Institucionais (A3-0240/94),

A. Considerando que o Tratado da União Europeia conferiu ao Parlamento Europeu o poder de
investir a Comissão; que a atribuição deste novo poder constitui uma nova etapa da
construção europeia e representa um elemento importante na via da democratização das
instituições da União; que, consequentemente, o Parlamento Europeu detém uma responsa
bilidade política considerável ;
B. Considerando que esta competência deve ser utilizada de modo eficaz e completo, para se
exercer uma influência directa sobre as orientações e a composição da Comissão a nomear e
para controlar a actividade desta;
C. Considerando que, dado o calendário extremamente curto resultante desse novo processo a
partir de Julho de 1994, é necessário definir desde já as linhas de orientação que deverão ser
seguidas ;
D. Considerando que a Comissão, cujo mandato cessa em 6 de Janeiro de 1995 , goza até essa
data de toda a legitimidade para dar aplicação aos Tratados e exercer todas as responsabi
lidades que lhe cabem,
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1 . Entende que é necessário, nos termos dos Tratados e do seu Regimento, adoptar as linhas de
orientação para a aplicação dos princípios constitucionais e para a observância do processo e
calendário previstos ;

2. Verifica que o artigo 1582 do Tratado CE estabeleceu um processo de investidura colegial
dos membros da Comissão por parte do Parlamento ; considera que devem ser claramente
definidas as consequências jurídicas e políticas desta inovação institucional ;
3 . Salienta que, no que se refere à composição da Comissão, os Tratados dispõem que os seus
membros são escolhidos em função da sua competência geral , o que significa que devem possuir
elevadas qualificações para integrarem um orgão executivo de carácter governamental que
exerce responsabilidades em nome de trezentos e cinquenta milhões de cidadãos ;
4. Declara-se favorável ao respeito do espírito e da letra dos Tratados, no que diz respeito às
garantias de independência dos membros da Comissão ; assinala que tais garantias constituem um
princípio de carácter constitucional que deve ser rigorosamente respeitado, designadamente no
que diz respeito à independência face aos Estados-membros ;
5 . Solicita que o Presidente da Comissão seja escolhido entre personalidades que já tenham
sido membros das instituições comunitárias ou que, nos respectivos países , tenham exercido
competências em matéria europeia;
6. Observa que a nomeação «de comum acordo» dos membros da Comissão implica
consequências que já não permitem aos governos dos Estados-membros procederem a escolhas
unilaterais discricionárias e entende que cabe à instituição eleita por sufrágio universal directo
exercer um controlo particularmente vigilante sobre estas opções ;

7. Espera que as propostas relativas à nomeação do Presidente da Comissão e à composição da
Comissão tenham em conta as relações de forças políticas existentes na União, bem como o
resultado das eleições europeias ;
8 . Solicita que a Comissão, enquanto órgão colegial, seja representativa das populações da
União, incluindo naturalmente o que impõe uma representação adequada das mulheres ;
9. Considera lógico, para se ter em conta o carácter mais representativo do sistema
institucional instaurado pelo Tratado, que certos comissários sejam escolhidos de entre os
membros em exercício do Parlamento Europeu ;

10. Salienta que a adopção de um processo de investidura e o alinhamento do tempo dos
mandatos da Comissão e do Parlamento implicam a elaboração de um contrato de legislatura
entre estas duas instituições ; assim, importa simultaneamente aprovar a escolha das pessoas e
pronunciar-se sobre as grandes linhas de acção da Comissão para os cinco anos do seu mandato ;
1 1 . Afirma o princípio da colegialidade da Comissão e, consequentemente, salienta que a
nomeação desta pelos Governos dos Estados-membros só poderá ter lugar depois de concluído o
processo de aprovação previsto nos n2s . 1 e 2 do artigo 332 do Regimento ;

12. Solicita, a propósito da designação do presidente da Comissão, que a personalidade em
vias de nomeação faça uma declaração seguida de debate e votação durante a sessão plenária de
Julho de 1994, sendo certo que os governos devem respeitar o processo adoptado pela
Declaração solene sobre a União Europeia (ponto 2.3.5 ) no que se refere à consulta prévia da
Conferência dos Presidentes ;

13 . Afirma que, na hipótese de emitir um voto negativo sobre o nome da personalidade que os
Governos dos Estados-membros tencionam designar como presidente da Comissão, recusará a
respectiva investidura à Comissão se os Governos dos Estados-membros apresentarem de novo o
mesmo candidato ;

14 . Considera necessário que os nomes das restantes personalidades cuja nomeação esteja
prevista como membros da Comissão lhe sejam comunicados até o mais tardar 1 de Novembro
de 1994, a fim de poder organizar a sua audição pelas comissões e de modo a permitir que a
apresentação do programa da Comissão e a votação da sua investidura pelo Parlamento Europeu
tenham lugar durante a sessão plenária de Dezembro de 1994;
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15 .
Salienta que qualquer modificação na composição da Comissão considerada importante
pelo Parlamento implicará uma nova investidura, como será o caso após uma ou várias adesões
que evidentemente serão seguidas da modificação do número de Estados-membros e da
repartição de competências, bem como da composição do Parlamento que irá proceder à nova
investidura ;

16 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e
aos Governos e parlamentos dos Estados-membros .

11 . Financiamento das Comunidades
a)

*

A3-0231/94
I.

Proposta de regulamento (CE, Euratom) do Conselho que altera o Regulamento (CEE, Euratom)
n2 1552/89 do Conselho relativo à aplicação da Decisão 88/376/CEE, Euratom, relativa ao sistema
de recursos próprios das Comunidades (CC)M(93)0683 — C3-0092/94)
Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO (*)

DO PARLAMENTO

(Alteração 1 )

Preâmbulo, após a terceira citação (novas citações)
Tendo em conta a Resolução do Parlamento Europeu, de
27 de Outubro de 1993, relativa à aprovação de um novo
Acordo Interinstitucional sobre a disciplina orçamental e
a melhoria do processo orçamental, e, nomeadamente, os
seus números 10 e 11,
Tendo em conta o Acordo Interinstitucional sobre a

disciplina orçamental e a melhoria do processo orçamen
tal, de 29 de Outubro de 1993 ('), e, nomeadamente, o seu
número 7,
O

JO C 331 de 7.12.1993, p. 1

(Alteração 2)
Antes do primeiro considerando (novos considerandos)

Considerando que, no âmbito da aprovação do Acordo
Interinstitucional, o Parlamento e o Conselho concorda

ram que deveriam ser envidados todos os esforços no
sentido de garantir que fosse possível utilizar as disponi
bilidades previstas nas Perspectivas Financeiras, por
forma a satisfazer as necessidades de financiamento das

despesas orçamentais da Comunidade, e que, por conse
quência, ambas as Instituições se tinham comprometido a
encontrar uma solução apropriada para o tratamento dos
saldos orçamentais ;
(*)

JO C 89 de 26.3.1994, p. 3
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TEXTO

ALTERAÇOES

DA COMISSÂO

DO PARLAMENTO

Considerando que o numero 7 do citado Acordo Interins
titucional confirma o compromisso assumido pelo Parla
mento, do Conselho e da Comissão no sentido de exerce
rem as suas competências respectivas de forma a respei
tar os diferentes limites máximos anuais de despesas em
cada processo orçamental correspondente e durante a
execução do orçamento do exercício em causa ;

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de
regulamento (CE, Euratom) do Conselho que altera o Regulamento (CEE, Euratom) n£ 1552/89
do Conselho relativo à aplicação da Decisão 88/376/CEE, Euratom, relativa ao sistema de
recursos próprios das Comunidades (COM(93)Oó83 — C3-0092/94)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu ,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (CC)M(93)0683 ) ('),
— Consultado pelo Conselho, nos termos do artigo 2092 do Tratado CE (C3-0092/94),

— Tendo em conta a sua Resolução de 27 de Outubro de 1 993 , relativa à aprovação de um novo
Acordo Interinstitucional sobre a disciplina orçamental e a melhoria do processo orçamental
e, nomeadamente, os seus números 10 e 1 1 (2),

— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Orçamentos e o parecer da Comissão do
Controlo Orçamental (A3-0231 /94),
1 . Entende que a proposta em causa constitui uma resposta satisfatória à cláusula suspensiva a
que o Parlamento tinha sujeito o Acordo Interinstitucional sobre a disciplina orçamental e a
melhoria do processo orçamental de 29 de Outubro de 1993 ;

2.

Aprova a proposta da Comissão, com as alterações que nela introduziu ;

3.

Convida a Comissão a alterar a sua proposta nesse sentido, nos termos do n2 2 do artigo

1 892-A do Tratado CE ;

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 modificar substancialmente a proposta da

Comissão ;

6.
0)
(2)

Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer ao Conselho e à Comissão .
JO C 89 de 26.3.1994, p. 3 .
Cf. acta dessa data (Parte II , ponto 8 )
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II.

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 Europeias
( COM(93)0683 — C3-0093/94)

Esta proposta foi aprovada.

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a 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 Europeias (CC)M(93)0683 —
C3-0093/94)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (CC)M(93)0683 ) ('),
— Consultado pelo Conselho, nos termos do artigo 2092 do Tratado CE (C3-0093/94),

— Tendo em conta a sua Resolução de 27 de Outubro de 1993 , relativa à aprovação de um novo
Acordo Interinstitucional sobre a disciplina orçamental e a melhoria do processo orçamental
e, nomeadamente, os seus números 10 e 1 1 (2),

— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Orçamentos e o parecer da Comissão do
Controlo Orçamental (A3-0231 /94),
1 . Entende que a proposta em causa constitui uma resposta satisfatória à cláusula suspensiva a
que o Parlamento tinha sujeito o Acordo Interinstitucional sobre a disciplina orçamental e a
melhoria do processo orçamental de 29 de Outubro de 1993 ;

2.

Aprova a proposta da Comissão;

3.

Solicita ao Conselho que o informe, caso entenda dever 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 modificar substancialmente a proposta da

Comissào ;

6.
(')
(-)

Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer ao Conselho e à Comissão .
JO C 89 de 26.3.1994, p. 5
Cf. acta dessa data (Parte II, ponto 8 )
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b)

A3-0228/94

Resolução sobre um novo sistema de recursos proprios para a União Europeia
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta o artigo 1 48^ do seu Regimento,

— Tendo em conta a sua Resolução de 10 de Junho de 1992 sobre a Comunicação da Comissão

«Do Acto Único ao pós-Maastricht: os meios para realizar as nossas ambições» ('),

— Tendo em conta a sua Resolução de 27 de Outubro de 1 993 sobre a aprovação de um Acordo
Interinstitucional sobre a disciplina orçamental e a melhoria do processo orçamental
1993-1999 (2),
— Tendo em conta o Acordo Interinstitucional sobre disciplina orçamental de 29 de Outubro de
1993 e, em especial , a Declaração sobre o sistema de recursos próprios (3 ),
— Tendo em conta as Conferências sobre o Sistema de Recursos Próprios realizadas com os
representantes dos parlamentos nacionais e da Presidência do Conselho nos dias 21 e 22 de
Fevereiro de 1994 ,

— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Orçamentos (A3-0228/94),
A. Considerando que, para fazer face às suas despesas, a Comunidade deverá dispor de um
volume suficiente de recursos próprios ;

B. Considerando que no que se refere aos recursos próprios, e em especial aos dois mais
recentemente criados, a prática de algum modo desvirtuou o seu carácter de recursos
próprios, apesar de , no plano jurídico, se tratar inegável e incontornavelmente de recursos
próprios ;
C. Convicto de que as reformas propostas pela Comissão, que consistem em baixar o limite
máximo da taxa de IVA de 1,4% para 1 % e em limitar a matéria colectável a 50% do PNB ,
vão enfraquecer ainda mais o carácter do recurso ao IVA enquanto recurso próprio ;
D. Convicto de que o actual sistema de recursos próprios não conduz, nem segundo o critério do
PNB nacional , nem de um PNB per capita, a uma repartição adequada dos encargos ;
E. Convicto de que um verdadeiro sistema de recursos próprios deverá ser transparente, justo e
equilibrado ;
F. Considerando que os recursos próprios da União têm impacto sobre a natureza dos recursos e
não sobre o seu montante ; que, portanto, o sistema de recursos é neutro em relação às
receitas ;

G. Considerando que a questão da equidade dos recursos se deve orientar pelo PNB dos
Estados-membros ou dos cidadãos da União Europeia e que não pode ter qualquer relação
directa com as modalidades de despesas ;
H. Considerando que uma União Europeia que se desenvolva democraticamente, com a
salvaguarda do princípio da subsidiariedade , deve dispor de autonomia própria nas áreas da
suas competências, quanto mais não seja porque a perspectiva europeia não pode ser vista
adequadamente através dos parlamentos nacionais ,
I.

Considerando que o sistema de recursos que alimenta o orçamento de qualquer administra
ção pública, bem como o processo utilizado para a sua aprovação, estão intimamente ligados
à responsabilidade orçamental de qualquer democracia representativa;

J.

Considerando que a União Europeia fornece bens públicos que devem ser financiados com a
ajuda de receitas públicas ligadas à União,

(')
(2)
O

JO C 176 de 13.7.1992, p. 74
Cf. acta dessa data (Parte II, ponto 8 )
JO C 331 de 7.12.1993 , p. 1
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1 . Exorta o Conselho e os Estados-membros a elaborarem, até ao final da previsão financeira
em curso que expirará em 1999, um autêntico sistema de recursos próprios para a União e a
darem início às negociações relativas a um tal sistema de recursos próprios, no quadro das
conferências intergovernamentais, em 1996 ;
2 . Exorta a Comissão a apresentar, até ao início das conferências intergovernamentais de
1996, uma proposta de um sistema de recursos próprios para a Comunidade que se baseie
integralmente nos recursos próprios ;

3 . Defende que a União deve dispor de recursos próprios suficientes para fazer face às tarefas
de que foi incumbida, recursos esses que, salvaguardando embora o princípio da subsidiariedade,
a colocarão numa posição financeira independente para a concretização dos seus objectivos
políticos ;
Elementos de um sistema de recursos próprios

4. Requer a criação de um sistema de recursos que seja inequívoco e compreensível para os
cidadãos e que possa ser posto em prática e controlado de modo uniforme em toda a
Comunidade ;

5.
Solicita a criação de um sistema de receitas que, na repartição dos custos, tome em
consideração as capacidades de cada um dos Estados-membros e de cada um dos contribuintes ;

6 . Solicita a criação de um sistema de receitas que não sobrecarregue os cidadãos em relação
ao sistema actual , mas que indique claramente qual a quota-parte do produto total dos impostos
que cabe à União e qual a parte que cabe aos Estados-membros ;
7.
Solicita a criação de um sistema de recursos próprios que estabeleça, através do modo de
cobrança, uma relação e responsabilidade directas entre a União Europeia (as suas autoridades
orçamentais : o Conselho de Ministros e o Parlamento) e os contribuintes, fomentando desse
modo o vínculo democrático do cidadão para com a União ;
Um terceiro e novo recurso próprio

8 . Entende que as duas primeiras categorias de recursos, os direitos niveladores, os prémios e
os montantes compensatórios, assim como os direitos aduaneiros, representam recursos
próprios, com base nas competências da Comunidade em matéria de comércio externo, e que
deverão ser mantidas como tal ; salienta, no entanto, que estes recursos, em particular no
seguimento dos recentes acordos no âmbito do GATT e da actual reforma da PAC , irão ser cada
vez menores ;

9 . Entende que deve ser criada uma terceira e nova fonte de receitas que substitua os actuais
terceiro e quarto recursos, sob a forma de uma percentagem fixa do IVA, uma vez que o IVA, não
obstante todas as discussões acerca de uma definição «adequada» da matéria colectável,
constitui a base mais fidedigna para os recursos próprios ; o imposto sobre o valor acrescentado é
controlável politicamente ; é um imposto conhecido nos Estados-membros, o cidadão está
familiarizado com ele, e pode e deve ser harmonizado a nível comunitário;

1 0. Entende que uma percentagem do imposto sobre o valor acrescentado destinada à União,
cobrada directamente através de declarações de impostos e devidamente identificada nas
facturas, será uma solução adequada para alcançar os objectivos de simplicidade e transparência
assim como para criar uma relação eficaz entre o contribuinte e o destinatário (a União
Europeia);
1 1 . Entende que a revelação explícita da quota-parte da Comunidade no imposto sobre o valor
acrescentado, sob a forma de comprovativos de IVA distintos, poderá ajudar a corrigir as
apreciações erróneas dos cidadãos acerca dos custos da União e assim fazer aumentar a
identificação daqueles com a União;
12 . Entende que uma transferência crescente de tarefas dos Estados-membros para a União
deverá ser acompanhada de transferências equivalentes de recursos, que possam facilmente ser
ajustadas às tarefas necessárias e aos objectivos fixados ;
13 . Considera, em princípio, uma ideia digna de atenção a introdução de «impostos
educativos» de índole económica e/ou de política do ambiente ; todavia, entende que devido à sua
degressividade e aos seus efeitos diferentes consoante os países em que incidirão, apenas
deverão ser alvo de um financiamento adicional , sendo preferível continuarem na esfera de
competências dos Estados-membros ;
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O problema da equidade fiscal
14 . Defende de modo veemente o objectivo da equidade fiscal, muito embora não restem
dúvidas de que a equidade fiscal absoluta deverá ser sempre um ideal , ainda que não realizável ;
15 . Considera que para se alcançar uma maior equidade fiscal a nível individual é necessário
estudar de modo exaustivo as possibilidades de uma taxa de IVA repartida na União ; a finalidade
seria criar uma taxa de imposto de base aplicável a produtos de um cabaz geral de mercadorias e
ainda uma taxa de imposto mais elevada para os restantes produtos ;
16 . Entende que para se obter uma maior equidade fiscal a nível nacional é possível , a fim de
suprimir os desequilíbrios residuais no que diz respeito ao PNB dos Estados-membros , proceder
a um equilíbrio financeiro do tipo da compensação financeira em vigor nos Lãnder da Alemanha
após a liquidação das contas do respectivo exercício orçamental entre os Estados-membros ;
17 . Sublinha expressamente que as receitas provenientes dos recursos de primeira e segunda
categorias, que são cobradas nas fronteiras externas e alfândegas da União, deverão continuar a
ser recursos da União e não reverterem a favor da localidade , região ou Estado-membro onde são
cobrados [devido ao que a União Europeia paga actualmente aos Estados-membros uma taxa de
10% ];

18 . Está convicto de que a equidade fiscal deverá ser dissociada da equidade da repartição ;
esta última é temporariamente determinada a nível político devendo orientar-se pelos objectivos
da União e da coesão social e económica de todas as partes ; salienta, a este respeito, que em
relação com os direitos pagos pelos Estados-membros à União, a utilidade económica do
mercado interno é consideravelmente maior para todos, e em particular para os Estados mais
desenvolvidos economicamente ;

19 . Entende que um sistema justo de receitas e despesas aprovado democraticamente
contribui de forma decisiva para eliminar a necessidade de se recorrer a soluções parciais que,
historicamente, têm onerado o orçamento comunitário ;

20. Aprova que, para que seja alcançado o objectivo de um sistema uniforme e geral de
recursos próprios, sejam garantidas derrogações temporárias a alguns Estados-membros ; recusa,
porém, a ideia de uma Comunidade à la carte num sistema de recursos próprios , segundo a qual
alguns Estados reivindiquem para si próprios privilégios ad eternum ;
Sistema financeiro e intervenção democrática
2 1 . Entende que a transferência crescente de competências políticas para o plano comunitário,
como é o caso da política agrária, da economia externa, do mercado interno, da ajuda ao
desenvolvimento, dos transportes, da política social, económica e monetária deve ser acompa
nhada da correspondente atribuição de competências legislativas democráticas à União; trata-se
aqui tanto de competências em matéria fiscal e orçamental , como também de uma adequada
autonomia financeira (No représentation without taxation)',

22.

É de opinião que uma transferência continuada por parte dos Estados-membros de

montantes previamente fixados, dissociada das decisões das autoridades orçamentais , é contrária
a um procedimento democrático, conduz a despesas adicionais desnecessárias e produz
resultados contraproducentes a nível de política orçamental ; salienta, por isso, que uma
autonomia orçamental da União Europeia é recomendável para a criação de uma subsidiariedade
no seu verdadeiro sentido, para além de reforçar a consciencialização dos cidadãos em relação
aos impostos ;
23 . Sublinha a necessidade de sujeitar as receitas e despesas a uma gestão orçamental
parcimoniosa e, em especial após as decisões de Maastricht, a um estrito controlo destinado a
combater a fraude ; recomenda que a consciencialização em relação a um aumento dos controlos
aumente juntamente com uma autonomia financeira crescente ;

24. Exorta a Comissão a inserir na sua proposta os referidos critérios e elementos para a
criação de um novo sistema de recursos próprios da União;
25 . Exorta o Conselho a tomar os referidos critérios e elementos como base para as suas
negociações relativas a um novo sistema de recursos próprios da União ;

N2C 128/366

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Quinta-feira, 21 de Abril de 1994
*

*

*

26 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão,
assim como ao Comité Económico e Social , ao Comité das Regiões e aos parlamentos e
Governos dos Estados-membros .

c)

A3-0248/94

Resolução sobre a politica de pessoal nas instituições comunitárias
O Parlamenîo Europeu,

— Tendo em conta o artigo 1482 do seu Regimento,

— Tendo em conta a sua Resolução intercalar de 1 3 de Maio de 1992 sobre a política de pessoal
das instituições comunitárias ('),
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Orçamentos (A3-0248/94),
A. Considerando que, nos termos do Tratado, lhe incumbe, enquanto ramo da autoridade
orçamental, a responsabilidade da autorização do número de efectivos de cada instituição,
bem como da totalidade das dotações de funcionamento ;
B. Considerando que é necessário zelar pelo cumprimento dos imperativos orçamentais , tal
como fixados nas Perspectivas Financeiras , que figuram em anexo ao Acordo Interinstitu
cional de 29 de Outubro de 1993 (2);
C. Considerando que, com o alargamento e as responsabilidades crescentes da Comunidade, as
estruturas administrativas incorrem no risco de, a médio prazo, se tornarem incapazes de
satisfazer as necessidades de eficácia das suas próprias instituições , na obediência do
princípio de subsidiariedade ;

D. Considerando que é necessário definir um determinado número de acções que as institui
ções, e designadamente a Comissão e o Parlamento, deverão ter em consideração, com vista
a uma organização mais eficaz das mesmas , a partir de Junho de 1994,
1 . Considera necessário que todas as instituições comunitárias sejam submetidas a uma
avaliação periódica circunstanciada, com um ciclo de dois anos e meio, destinada a justificar
cada um dos lugares dos respectivos organigramas, a fim de melhorar a eficácia dos serviços
prestados ; considera, no entanto, que a avaliação em causa deveria ser objecto de uma
actualização anual ;

2 . Reitera a sua posição, nos termos da qual as modificações do Estatuto deverão preservar a
autonomia e independência da função pública europeia; considera, porém, que é indispensável
orientar os esforços no sentido de uma adaptação do Estatuto dos Funcionários , por forma a
torná-lo mais consentâneo com o papel da administração da União Europeia; considera que essa
revisão deveria visar a eliminação de determinadas distorções e permitir uma maior flexibilida
de, a fim de tornar possível o recrutamento, durante períodos limitados e na categoria de agente
temporário, de pessoal mais especializado, e facilitar o intercâmbio de agentes com as várias
funções públicas , nacionais e regionais ;
3 . Lamenta que, na sequência do Ano Europeu dos Idosos , as instituições comunitárias não
tenham dado o exemplo, eliminando a discriminação etária praticada em matéria de recrutamen
to de pessoal ; congratula-se, porém, pela intenção, recentemente anunciada pela Comissão, de
aumentar o limite etário no caso dos agentes temporários ;
4.
Solicita igualmente a adopção de medidas com vista à introdução de factores que
contribuam para uma maior motivação do pessoal, nomeadamente mediante um sistema de

notação que privilegie o mérito, no respeito da jurisprudência do Tribunal de Justiça e do
Tribunal de Primeira Instância (Processos Vainker, 1988 , e Marcato, 1990);
C)
(-)

JO C 150 de 15.6.1992, p. 54
JO C 331 de 7.12.1993 , p. 1

9 . 5 . 94

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

9 . 5 . 94

N2C 128/367

Quinta-feira, 21 de Abril de 1994

5 . Perfilha a opinião de que as instituições deveriam incrementar a cooperação interinstitu
cional, a fim de gerar economias de escala, e, simultaneamente, permitir uma maior coordenação
na gestão de determinados serviços , que poderiam ser objecto de uma gestão comum; considera
igualmente necessária a apresentação, à autoridade orçamental, de um relatório, antes de 1 de
Maio de 1994 ;

6. Solicita à Comissão a realização de um estudo sobre os custos económicos resultantes da
dispersão geográfica das sedes das instituições e agências comunitárias ;

7. Convida todas as instituições a apresentarem, se for caso disso, planos globais dos serviços
passíveis de privatização, com base em critérios de oportunidade, eficácia e economia; as
instituições deveriam simultaneamente indicar as disposições a aplicar ao pessoal atingido pelas
medidas em questão (reafectação de lugares, mobilidade interinstitucional, cessação voluntária
de funções , aplicação dos artigos 412 e 502 do Estatuto, etc .);
8 . Considera igualmente necessário que todas as instituições procedam a uma reflexão sobre o
impacto do alargamento no funcionamento respectivo, a fim de poderem apresentar um plano de
reestruturação consentâneo com as necessidades decorrentes do alargamento ; apresentam-se
seguidamente algumas sugestões destinadas à Comissão e ao Parlamento ;
9 . Convida todas as instituições a adoptarem as medidas necessárias para assegurar uma
repartição equilibrada de ambos os sexos em todos os graus ;
*

*

*

10. No que respeita a Comissão, congratula-se pela forma como foi efectuada a transferência
dos mini-orçamentos da parte B para a parte A do orçamento das Comunidades Europeias ;
lembra, porém, que esta transferência apenas estará completa uma vez concretizado o
«repatriamento» dos mini-orçamentos correspondentes aos fundos estruturais e à investigação;
1 1 . Constata que, não obstante a criação de cerca de mil novos lugares através da conversão de
dotações em lugares (CDL), o pessoal externo contratado pela Comissão não sofreu qualquer
redução ; considera que, a não ser possível uma redução substancial do pessoal externo a partir do
próximo exercício orçamental , se tornará necessário rever toda a política de conversão;
12 . Convida a Comissão a adoptar as medidas necessárias com vista a uma repartição
geográfica equilibrada do seu pessoal , e a renunciar à prática que consiste em reservar os lugares
de grau mais elevado à mesma nacionalidade ; solicita a elaboração de um relatório sobre estes
problemas, com vista a um debate no âmbito do alargamento ;
13 . Convida a Comissão a apresentar um documento de reflexão sobre as formas alternativas
de organização a mais longo prazo dos serviços, por forma a:

— permitir a manutenção de uma estrutura eficaz aquando da adesão de novos Estados à
Comunidade ,

— garantir que a estrutura adoptada não provoque sobreposições de competências entre
direcções-gerais e possa ser gerida pelos comissários competentes,

— aumentar a transparência face à opinião pública;
14. Solicita à Comissão que proponha medidas concretas de reestruturação consentâneas com
a reflexão que deverá ser levada a efeito, a fim de evitar eventuais perdas de eficácia, que
prejudicariam a construção europeia; é de opinião que essas medidas deverão ser apresentadas
antes da investidura do próximo presidente da Comissão pelo Parlamento Europeu ;
15 . Manifesta a sua profunda apreensão face à extensão do Estatuto dos Funcionários a parte
do pessoal responsável das agências comunitárias, bem como o seu receio de que a criação de
uma situação de excepção possa, à partida, conduzir inevitavelmente à reprodução de erros já
cometidos no passado, de que o JET é um exemplo; convida a Comissão a apresentar,
urgentemente, uma proposta de estatuto especial para as agências em questão, extensível à
totalidade dos funcionários que nelas trabalham; assinala igualmente que a dispersão geográfica
de todos estes órgãos dá origem a uma gestão deficiente dos recursos humanos e financeiros ;
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16 . Convida igualmente a Comissão a apresentar uma proposta com vista à definição das
funções e do papel dos agentes temporários que trabalham nas instituições ;
*

*

*

17 . Congratula-se, no que respeita ao Parlamento Europeu, pelas reflexões e análises levadas
a cabo pelo Secretariado-Geral no quadro da avaliação dos serviços ; espera que venham a ser
possíveis realizações concretas no decurso da próxima legislatura; convida o seu Secretário
-Geral a apresentar, antes de 30 de Setembro de 1994, um plano global de reestruturação dos
serviços, nomeadamente para fazer face às novas tarefas da Instituição, sobremaneira na
perspectiva do alargamento da Comunidade ;

1 8 . Constata que existe um número elevado de órgãos parlamentares (65 ), cuja organização é
necessário assegurar (secretariado, interpretação, salas de reunião), havendo o risco inevitável de
sobreposição ; sugere que, na próxima legislatura, uma gestão mais consentânea dos recursos
humanos passe igualmente por uma redução dos órgãos parlamentares ;
19 . Constata que, desde que há eleições directas , a assistência aos membros tem sido
canalizada sobretudo através do Secretariado-Geral e dos secretariados dos grupos políticos ;
considera que a assistência individual aos Deputados deveria ser reforçada no decurso do período
de 1995-1999 ;

20. Considera que todos os projectos existentes (por exemplo, o Epicentro) deveriam ter em
maior consideração o reforço da assistência prestada individualmente aos Deputados e
respectivos assistentes ;
21 . Convida, com base na presente abordagem, a Comissão a operar as necessárias
modificações no Estatuto dos outros agentes das Comunidades, com vista à definição e
reconhecimento, logo que possível, do papel dos assistentes ; apoia as medidas temporárias
propostas pelo Colégio dos Questores, bem como a criação de um registo de assistentes ;
considera que é indispensável melhorar o controlo das despesas relativas aos assistentes ;
*
*

22 .

*

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e a Comissão.

d) A3-0223/94

Resolução sobre o Futuro do Tratado CECA
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta as disposições do Tratado CECA, nomeadamente os seus artigos 492 a 562,
— Tendo em conta a sua Resolução de 9 de Julho de 1992 sobre as incidências orçamentais e
financeiras do futuro do Tratado CECA ('),

— Tendo em conta a Comunicação da Comissão de 1 8 de Novembro de 1992 sobre o futuro do
Tratado CECA — actividades financeiras (SEC(92)1889),
— Tendo em conta as actualizações da Comunicação de 1 8 de Novembro de 1992, uma de Abril
de 1993 (SEC(93)0625 ), a outra de 20 de Outubro de 1993 (SEC(93)1596),
— Tendo em conta as conclusões do Conselho «Indústria» de 24 de Novembro de 1992 ,

— Tendo em conta a Nota de 10 de Junho de 1 993 da Presidência dinamarquesa do Conselho e
o Memorando do Governo francês de 22 de Fevereiro de 1993 ,

— Tendo em conta a Comunicação da Comissão de 19 de Outubro de 1993 sobre o Futuro do
Tratado CECA — actividade de contracção/concessão de empréstimos (COM(93)0512/3 ),
(')

JO C 241 de 21.9.1992, p. 181

9 . 5 . 94

9 . 5 . 94

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N°-C 128/369

Quinta-feira, 21 de Abril de 1994

— Tendo em conta o artigo 1482 do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Orçamentos e os pareceres da Comissão dos
Assuntos Económicos e Monetários e da Política Industrial , da Comissão da Energia,
Investigação e Tecnologia e da Comissão dos Assuntos Sociais , do Emprego e do Ambiente
de Trabalho (A3-0223/94),

A. Considerando que as diversas orientações consideradas e os vários cenários ilustrativos
apresentados não foram, até ao momento, objecto de qualquer decisão formal por parte das
instituições competentes ;

B. Considerando que o phasing-out do Tratado CECA entrou numa fase operacional com a
elaboração do orçamento operacional CECA para 1 994;
C. Considerando a «greve» de parecer favorável levada a cabo pelo Conselho relativamente aos
pedidos de empréstimo que lhe são dirigidos ;

D. Considerando a ausência de disposições concretas por parte da Comissão no sentido de criar
um phasing-in das actividades CECA no orçamento geral ,

1 . Entende ser indispensável que o quadro de analise actualmente considerado seja objecto de
uma adequada concertação e que o Parlamento Europeu, bem como os outros parceiros
apropriados, sejam parte activa nas decisões que venham a ser tomadas nesta matéria;
2. Reitera a sua posição segundo a qual qualquer cenário de phasing-out das actividades
CECA só poderá contar com o aval do Parlamento Europeu se for acompanhado pela devida
correspondência de phasing-in dessas actividades no orçamento geral ;
3 . Salienta, a este respeito, que o paralelismo de procedimentos entre o orçamento geral e o
orçamento CECA deverá permitir verificar, ano após ano, esta mesma correspondência;
4. Espera que a Comissão, em conformidade com as directrizes para o orçamento de 1995 ,
inscreva as dotações nas respectivas rubricas orçamentais do orçamento da Comunidade para o
exercício de 1995 ;

5 . Considera, com efeito, ser essencial a assunção ou prossecução das actividades CECA no
âmbito do orçamento geral, o que deverá permitir aliviar as obrigações do orçamento operacional
CECA mantendo uma gestão prudente das reservas ;
6. Requer que este phasing-in abarque tanto as actividades de investigação como as ajudas de
natureza social e regional ;
7 . Considera, neste aspecto, que deveriam ser exploradas todas as possibilidades do Quarto
Programa-Quadro no que diz respeito, nomeadamente, aos programas específicos directamente
envolvidos, bem como aos diferentes objectivos dos Fundos Estruturais, incluindo o objectivo 4
do Fundo Social Europeu ;
8 . Refere ainda que a reforma antecipada deverá ser mantida enquanto medida especial,
devendo para o efeito ser prevista uma regulamentação adequada no âmbito dos Fundos
Estruturais ;

9. Especifica no entanto que nenhuma transferência de fundos provenientes das reservas ou da
tesouraria CECA poderá ser utilizada como financiamento complementar deste phasing-in ;

10. Solicita à Comissão que o informe sobre as consequências do alargamento a nível do
orçamento operacional, tendo em conta a plena participação dos novos Estados-membros no
financiamento da CECA ;

1 1 . Solicita que, perante a importante diminuição da competitividade dos sectores siderúrgico
e carbonífero, se acelere a redução progressiva do direito nivelador CECA, a fim de que o mesmo
seja suprimido o mais rapidamente possível ;
12 . Insta a Comissão a, no que se prende com a actividade de contracção/concessão de
empréstimos, pormenorizar as suas conclusões , tanto no respeitante à redução dessa actividade
como no respeitante à transferência ou supressão da mesma;
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13 .
Realça, neste contexto, as principais conclusões do Conselho «Indústria» de 24 de
Novembro de 1992 nessa matéria e exprime o seu cepticismo quanto à impossibilidade
anunciada pela Comissão de reduzir, ainda que parcialmente, a actividade de contracção/
concessão de empréstimos antes de 1997 ;
14. Entende concretamente que os empréstimos à reconversão (artigo 562) com juros
bonificados poderiam ser progressivamente reduzidos e suprimidos, tendo nomeadamente em
conta os mecanismos similares decididos nas Cimeiras de Copenhaga e de Edimburgo, mas
salienta a importância de uma consulta prévia do Parlamento Europeu, bem como dos outros
parceiros apropriados, antes de se tomar uma decisão definitiva neste domínio ;

15 . Considera que a Comissão deve reorientar os empréstimos para habitações sociais de
trabalhadores com o objectivo de melhorar as condições ambientais (e as habitações afectadas)
das zonas CECA, em especial nas zonas municipais, de forma a recuperar as áreas seriamente
afectadas pelos efeitos negativos desta actividade económica;
16 . Reitera, por outro lado, a prioridade que deve ser dada às medidas sociais em articulação
com a reestruturação dos sectores siderúrgico e carbonífero, bem como às acções de investiga
ção ;

17 . Lamenta, a este respeito, o fracasso da reestruturação empreendida pela Comissão visando
o saneamento da siderurgia privada europeia e incita-a a prosseguir os seus esforços nesse
sentido ;

18 . Exorta a Comissão a, perante determinadas sugestões formuladas pelo Parlamento,
completar o seu cenário de previsão para o horizonte do ano 2002, a fim de facultar uma
percepção mais concreta do remanescente financeiro disponível nessa data e de dissipar as
incertezas jurídicas em torno da sua disponibilidade ;

19 . Salienta a importância de o Parlamento se pronunciar por ocasião de cada processo
orçamental CECA sobre as diferentes questões que se prendem com o futuro do Tratado CECA,
com base numa comunicação específica da Comissão que actualize os seus dados relativamente
ao cenário actual ;

20.

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução, bem como o relatório que

lhe serviu de base , aos Governos dos Estados-membros , ao Conselho, à Comissão e ao Comité
Consultivo CECA .

12. Politica externa da União em matéria de Direitos do Homem
B3-0401 , 0402, 0403 e 0404/94

Resolução sobre os Direitos do Homem no domínio da politica externa da União Europeia
O Parlamento Europeu ,

— Tendo em conta as disposições do Tratado da União Europeia, nomeadamente o seu Título V
— Disposições relativas à Política Externa e de Segurança Comum,
1 . Reitera que os Direitos do Homem — tais como enunciados, nomeadamente, na Declaração
Universal dos Direitos do Homem, na Convenção Internacional sobre os Direitos Civis e
Políticos e na Convenção Europeia sobre os Direitos do Homem — são universais, inalienáveis e
interdependentes ;

2 . Afirma que o respeito dos direitos do indivíduo, das suas liberdades fundamentais e a sua
integração social e económica num regime de democracia pluralista são condições indispensá
veis ao seu desenvolvimento integral e fazem parte integrante do respeito dos Direitos do
Homem ;

9 . 5 . 94

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

9 . 5 . 94

N2C 128/371

Quinta-feira, 21 de Abril de 1994

3 . Considera que a consolidação e a promoção dos regimes democráticos, regidos por leis e
instituições próprias de um Estado de direito, que garantam a salvaguarda das liberdades
fundamentais do indivíduo e a protecção dos Direitos do Homem, constituem elementos
essenciais da definição da política externa da União Europeia;

4. Reitera a sua opinião de que as violações dos Direitos do Homem constituem uma
motivação justa para as preocupações da comunidade internacional e que essa preocupação não
pode ser vista como ingerência nos assuntos internos de um país, e entende, segundo a mesma
ordem de ideias, que uma intervenção por razões humanitárias também não poderá ser
considerada como ingerência nos assuntos internos de um país ;
5 . Afirma que a situação da mulher exige uma atenção particular por parte da União, com o
objectivo último de atingir uma igualdade efectiva entre as mulheres e os homens ;

6 . Mostra-se particularmente preocupado com o destino de milhões de crianças que no mundo
inteiro sofrem a ameaça da fome, de várias formas de exploração e da violência;
7 . Recorda o seu apoio à edificação de uma Europa pluricultural , onde reine a tolerância
baseada no respeito das diferenças de sexo, raça, religião, língua e cidadania; recorda, neste
contexto, as suas várias tomadas de posição contra a purificação étnica, declara o seu apoio à
acção do Alto Comissário para as Minorias da CSCE e solicita que sejam postos à sua disposição
os meios necessários para a prevenção de conflitos ;

8 . Considera que a política relativa aos refugiados deve ser objecto de uma revisão eficaz e de
uma rápida execução, em especial nos Estados da União que conhecem situações de grave tensão
neste contexto e salienta a necessidade de a União Europeia desenvolver os princípios de uma
melhor repartição pelos Estados-membros da pressão causada pelo afluxo de refugiados ( burden
sharing)',

9.

É de opinião que em todos os acordos celebrados entre a União Europeia e países terceiros

deve existir imperativamente a cláusula do respeito dos Direitos do Homem e dos direitos
sociais , e devem prever-se instrumentos de suspensão automática dos acordos em caso de
violação desses direitos , e considera que a aplicação efectiva dos tratados ratificados deverá
constituir a linha de acção da política externa da União Europeia;
10. Convida o Conselho e a Comissão a ir mais além na transparência das dotações
orçamentais destinadas à implementação de uma política coerente no domínio dos Direitos do
Homem, a qual é indispensável para uma análise correcta das prioridades, das linhas de acção e
de projectos previstos neste domínio, e a coordenar de forma mais eficaz os esforços dos
Estados-membros em matéria de Direitos do Homem, hoje ainda demasiado dispersos e
dependentes de iniciativas individuais dos Estados ;
1 1 . Reconhece que a cooperação entre o Parlamento, o Conselho e a Comissão em questões de
Direitos do Homem adquiriu uma nova importância com a obrigação de desenvolvimento de
uma política externa e de segurança comum ;

12 . Sublinha a necessidade de a Comissão e o Conselho, mediante as garantias de confiden
cialidade necessárias , prestar mais informações ao Parlamento Europeu sobre estes temas ;
13 . Entende que o órgão parlamentar incumbido de abordar as questões relativas aos Direitos
do Homem deveria ter também sob a sua alçada as políticas da União de promoção da
democracia ;

14 . 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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13. Situação dos ciganos
A3-0124/94

Resolução sobre a situação dos ciganos na Comunidade Europeia
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta as propostas de resolução apresentadas pelos Deputados :
a) Bandres Molet sobre a situação dos ciganos na Comunidade Europeia (B3-0478/92),
b) Ramirez-Heredia sobre o acordo entre a Alemanha e a Roménia para a repatriação
compulsiva de ciganos romenos (B3 - 1 503/92),
c)

Piermont sobre o acolhimento de jugoslavos «Roma» na Alemanha (B3-0995/93 ),

— Tendo em conta as petições n2s 219/92, 683/92 e 727/93 ,
— Tendo em conta os princípios consignados na Carta da Organização das Nações Unidas
nomeadamente o princípio do «respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades funda
mentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião»,
— Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada em Paris, em
10 de Dezembro de 1948 e em que são traçadas as grandes linhas de uma ordem
internacional baseada na protecção da liberdade e dos direitos fundamentais do indivíduo,
— Tendo em conta os artigos 22, 72, 482, 5 1 2, 522 a 662, 1 192, 1732 e 1 172 do Tratado CE,

— Tendo em conta a jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias em
matéria de Direitos do Homem e, nomeadamente, a que se refere aos direitos das minorias ,
— Tendo em conta a Convenção Europeia dos Direitos do Homem do Conselho da Europa, de
Novembro de 1950,

— Tendo em conta as conclusões das duas comissões de inquérito instituídas pelo Parlamento
Europeu em 1985 e 1989 sobre o racismo e a xenofobia,
— Tendo em conta as decisões adoptadas pela Conferência sobre a Segurança e a Cooperação
na Europa (CSCE) e, nomeadamente, a resolução assinada em Paris por 34 Chefes de
Governo em Novembro de 1990, documento em que, pela primeira vez, o povo «ROM» foi
designado como tal num texto com valor jurídico internacional,

— Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 1 9 de Novembro de 1 990, relativa à adesão
da Comunidade à Convenção Europeia dos Direitos do Homem ('),
— Tendo em conta a Declaração comum do Parlamento, do Conselho e dos representantes dos
Estados-membros reunidos no âmbito do Conselho e da Comissão, contra o racismo e a

xenofobia, de 1 1 de Junho de 1986 (2),
— Tendo em conta a Carta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais ,

— Tendo em conta a Declaração dos Direitos e Liberdades Fundamentais, que aprovou em 12
de Abril de 1989 e que consigna os princípios basilares de uma comunidade de direito
fundada no respeito pela dignidade humana e pelos direitos fundamentais (3),

— Tendo em conta o Acto Único Europeu, que entrou em vigor em 1 de Julho de 1987 e em que
está inscrita a decisão de promover a democracia, com base nos direitos fundamentais
reconhecidos nas Constituições dos Estados-membros, na Convenção de Protecção dos
Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais e na Carta Social Europeia, nomeada
mente a liberdade, a igualdade e a justiça social,
(1 )
(2 )
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— Tendo em conta a afirmação do Acto Único sobre a responsabilidade que cabe à Europa de
agir com coesão e solidariedade para defender com maior eficácia os seus interesses comuns
e a sua independência e fazer valer muito especialmente os princípios da democracia e do
respeito pelo Direito e pelos Direitos do Homem,
— Tendo em conta as declarações do Conselho Europeu de Dublim (25 e 26 de Julho de 1 990) e
de Maastricht (9 e 10 de Dezembro de 1991 ) sobre o racismo e a xenofobia ('),

— Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social, de 23 de Novembro de 1988 ,
sobre a proposta de resolução do Conselho relativa à luta contra o racismo e a xenofobia (2),
— Tendo em conta a sua Resolução de 1 1 de Março de 1993 sobre o respeito dos Direitos do
Homem na Comunidade Europeia (rei . anual de 1993 ) (3),

— Tendo em conta a sua Resolução de 6 de Setembro de 1983 sobre o estatuto jurídico dos
vendedores não sedentários ou ambulantes (4),

— Tendo em conta a sua Resolução de 17 de Março de 1989 sobre o analfabetismo e o ensino
ministrado às crianças cujos progenitores não possuem um local de permanência fixo (5),
— Tendo em conta a sua Resolução de 24 de Maio de 1984 sobre a situação dos ciganos na
Comunidade Europeia (6),
— Tendo em conta as conclusões da Conferência Internacional de Estudos Ciganos , que teve
lugar em Roma, de 20 a 28 de Setembro de 1991 ,
— Tendo em conta as conclusões da Conferência Europeia sobre os Ciganos, realizada na
Checoslováquia de 15 a 17 de Outubro de 1992, por iniciativa da Conferência Permanente
dos Poderes Locais e Regionais da Europa,
— Tendo em conta a Recomendação 1203 ( 1993 ) aprovada pela Assembleia Parlamentar do
Conselho da Europa em 2 de Fevereiro de 1993 ,
— Tendo em conta a Declaração e o Plano de Acção sobre a luta contra o racismo, a xenofobia,
o anti-semitismo e a intolerância, publicados em Viena, em 9 de Outubro de 1993 , pelos
Chefes de Estado e do Governo dos países membros do Conselho da Europa,

— Tendo em conta o artigo 452 do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Públicas e dos Assuntos Internos

(A3-0124/94),

A. Considerando que a legislação comunitana está destinada a desenvolver-se continuamente
sob a pressão dos acontecimentos e a alargar-se a novos sectores, de acordo com o disposto
no artigo 235h do Tratado CE;
B. Profundamente preocupado com a escalada do racismo e da xenofobia e, em especial, com os
actos de violência de cariz racista cometidos contra as minorias instaladas em alguns
Estados-membros da Comunidade ;

C. Consciente de que a protecção dos direitos humanos nos Estados-membros é da competência
das jurisdições nacionais e dos órgãos instituídos junto do Conselho da Europa;
D. Considerando que, devido à permanente discriminação de que é vítima desde há séculos , o
povo ROM não se encontra suficientemente organizado para fazer valer os seus direitos e
defender as suas liberdades fundamentais na sociedade em que vive ;
E. Considerando que o povo ROM é uma das minorias mais numerosas na União Europeia;
(')
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F. Considerando que esse rápido crescimento demográfico impõe exigências específicas em
sectores sociais delicados como a escolarização e o exercício de algumas liberdades
fundamentais , nomeadamente o direito à liberdade de estabelecimento e o direito de voto ;

G. Considerando que o povo ROM possui especificidades culturais e tradicionais, as quais
exigem intervenções ad hoc, devidamente ponderadas ;
H. Considerando que a inserção na realidade económica e social da «Europa do novo milénio»
cria ao povo ROM necessidades particulares que decorrem da sua especificidade cultural ;
I.

Considerando que os ciganos continuam a ser vítimas das guerras na Europa e a ser
perseguidos , como é o caso na ex-Jugoslávia, por todas as partes em conflito;

J.

Considerando o acordo de repatriação concluído entre a República Federal da Alemanha e a
Roménia, ao abrigo do qual os ciganos de origem romena podem ser repatriados à força, e
cuja conclusão esteve associada à concessão de um crédito de mil milhões de marcos à
Roménia,

1 . Insta os Governos dos Estados-membros a adoptarem as medidas jurídicas, administrativas
e sociais necessárias para garantir a melhoria da situação social dos ciganos e dos nómadas na
Europa;
2 . Solicita que todos os cidadãos de países terceiros que residam legalmente num Estado
-membro, nomeadamente os ciganos, beneficiem do mesmo direito de viajar por toda a União
Europeia que é reconhecido aos cidadãos da União ;
3 . Recomenda aos Governos dos Estados-membros que incluam na Convenção Europeia dos
Direitos do Homem um protocolo adicional sobre as minorias em que a definição de minoria
inclua explicitamente os ciganos, através de uma referência às minorias que não possuem
território próprio ;
4.
Solicita à Comissão e ao Conselho da Europa que elaborem um relatório global sobre a
situação dos ciganos nos seus Estados-membros, nomeadamente no que diz respeito a medidas
coercivas tomadas pelo Estado, a violações dos Direitos do Homem, etc .;

5 . Recomenda à Comissão e ao Conselho que adoptem, sob a forma de propostas dirigidas aos
Governos ou às autoridades locais e regionais competentes dos Estados-membros, iniciativas no
âmbito da cultura, da educação, da informação e da igualdade de direitos ;
6. Insiste para que sejam mantidas — e sempre que possível aumentadas — as dotações
inscritas no orçamento comunitário e destinadas a financiar as acções sociais, culturais e
educativas, empreendidas em favor da comunidade cigana;

7 . Recomenda à Comissão, ao Conselho e aos Governos dos Estados-membros que contri
buam na medida do possível para a integração económica, social e política das comunidades
ciganas europeias, para que seja superado o estado de necessidade e pobreza em que ainda hoje
vive a grande maioria dos ciganos europeus ;
8 . Reconhece que em diversos Estados da Europa Central e Oriental os ciganos são vítimas de
perseguições e recomenda, por isso, que os Estados-membros da UE examinem com grande
cuidado os pedidos de asilo apresentados por ciganos provenientes desses países ;
9. Condena os acordos relativos à repatriação entre os Estados-membros da UE e os Estados
da Europa Central e Oriental, no âmbito dos quais os refugiados são tratados como mercadorias ;
1 0.

Insiste na necessidade de se intervir no plano educativo a fim de lutar eficazmente contra o

racismo e a xenofobia e insta a Comissão , o Conselho e os Governos dos Estados-membros a

promoverem uma série de medidas susceptíveis de contribuir para a eliminação dos principais
obstáculos que se colocam à escolarização das crianças das comunidades ciganas e nómadas ;
1 1.

Convida a Comissão, o Conselho e os Governos dos Estados-membros a reconhecerem a

língua e outros aspectos da cultura cigana como parte integrante do património cultural europeu ;
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12 . Recomenda à Comissão e ao Conselho que estudem a fundo os problemas de ensino e de
formação que se colocam aos ciganos e nómadas, nomeadamente o problema da escolarização
das crianças ciganas que não têm um conhecimento adequado da língua do país ou da região em
que residem ; recomenda igualmente que seja criado um programa específico de formação
visando a inclusão do ensino da língua cigana nos currículos e a elaboração, no âmbito da
educação intercultural, de uma documentação de carácter informativo dirigida aos professores
nesta matéria ;

13 . Recorda à Comissão, ao Conselho e aos Governos dos Estados-membros o papel decisivo
dos meios de comunicação social e dos poderes locais e regionais na erradicação dos
preconceitos raciais e defende a necessidade de uma colaboração estreita com o Comité
Económico e Social, com o Conselho da Europa e com a CSCE, tendo em vista uma abordagem
eficaz dos problemas relativos ao racismo e à xenofobia;

14. Insta a Comissão e os Estados-membros a realizarem programas que informem adequa
damente a população sobre a verdadeira cultura dos ciganos , promovendo especialmente os
programas informativos realizados pelos próprios ciganos ;
15 . Recorda, por outro lado, aos cidadãos ciganos da Comunidade que lhes assiste o direito de
apresentar petições ao Parlamento Europeu sempre que considerem ter sido vítimas de
comportamentos racistas ;
16 . Insta o Governo alemão a indemnizar os ciganos e seus familiares que foram vítimas das
perseguições nazis ;
17 . Insta os Estados-membros a não expulsarem os ciganos que fugiram da Roménia e da
ex-Jugoslávia e a facilitarem o acolhimento das suas famílias ;

18 . Insta a Comissão e o Conselho a criarem um Centro Europeu de Investigação e de
Informação, através do qual as organizações ciganas mais representativas poderiam tratar com as
autoridades comunitárias de todas as questões de ordem política, social ou cultural que digam
respeito aos ciganos ;
19 . Encoraja as organizações ciganas a unirem-se a nível europeu e insta a Comissão e os
Estados-membros a prestarem apoio financeiro a essa união ;
20.

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e

aos Governos dos Estados-membros .

14. Carta Europeia da Energia
a)

A3-0179/94

Resolução sobre o Tratado da Carta Europeia da Energia e Protocolos específicos
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta as propostas de resolução apresentadas pelos Deputados :
a) Seligman, sobre a Carta Energética Europeia: o protocolo sobre a energía nuclear
(B3-031 1 /93 ),
b) Seligman, sobre os recursos de hidrocarbonetos na Comunidade de Estados Indepen
dentes (B3-03 10/93 ),

— Tendo em conta a Carta Europeia da Energia, firmada na Haia, em 1 7 de Dezembro de 1 993 ,
— Tendo em conta as suas Resoluções de 13 de Dezembro de 1991 sobre a Carta Europeia da
Energia e os princípios gerais relativos à cooperação pan-europeia em matéria de energia, da
cooperação com a URSS em matéria de energia e do fornecimento de electricidade aos
países da Eutropa Central e de Leste ('), bem como a sua Resolução de 15 de Dezembro de
1993 , sobre a segurança nuclear nos países da Europa Oriental e da Comunidade de Estados
Independentes (2),
(')
(2 )
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— Tendo em conta o texto provisório do Tratado da Carta Europeia da Energia e dos protocolos

anexos, respeitantes, respectivamente, à «energia nuclear», à «eficiência energética» e aos
« hidrocarbonetos »,

— Tendo em conta a Comunicação da Comissão «Carta Europeia da Energia: um novo impulso
da Comunidade Europeia» (COM(93)0542),
— Tendo em conta a Comunicação do Ministro da Energia Atómica da Federação Russa à
Comissão da Energia, Investigação e Tecnologia, datada de 21 de Setembro de 1993 ('),

— Tendo em conta o artigo 1482 do seu Regimento,

— Tendo em conta o relatório da Comissão da Energia, Investigação e Tecnologia e o parecer
da Comissão dos Assuntos Externos e da Segurança (A3-0179/94),
A. Considerando que a exploração equilibrada do potencial energético das Repúblicas da
ex-União Soviética e dos Países da Europa Central e Oriental é de importância vital para
assegurar o êxito dos esforços actualmente empreendidos no sentido de sanear o respectivo
sistema económico e, por conseguinte, contribuir para uma situação de maior estabilidade
política;
B. Considerando que a existência de normas internacionais de garantia de investimentos
poderia constituir um estímulo para os operadores económicos ocidentais do sector
energético ;
C. Considerando as negociações realizadas no âmbito do Tratado da Carta Europeia da Energia,
visando traduzir em normas juridicamente vinculativas os princípios nesta estabelecidos,
negociações essas que se prolongam desde há dois anos ; considerando, por outro lado, que
não é ainda plenamente aplicada a legislação nacional necessária aos países cuja economia
se encontra em fase de transição;
D. Considerando que o Tratado da Carta Europeia da Energia constitui um instrumento que permite definir normas horizontais, designadamente em matéria de protecção dos investido
res, comércio e trânsito de energia, e que propicia, paralelamente, o ensejo para a elaboração
de protocolos em matéria de eficiência energética, hidrocarbonetos e energia nuclear;
E. Considerando ainda a existência de uma importante lacuna em matéria de protecção
ambiental , uma vez que as normas previstas no artigo 22- não são juridicamente vinculati
vas, nem se encontram sujeitas ao processo previsto em matéria de resolução de litígios ;
F. Considerando por outro lado que, em todos os Países da Europa Central e Oriental , a situação
catastrófica do meio ambiente se deve fundamentalmente à produção energética local e que a
adesão ao Protocolo previsto em matéria de eficiência energética não é obrigatória para os
países signatários do Tratado da Carta Europeia da Energia;
G. Atendendo a que as vastas perspectivas de realização de economias decorrentes da melhoria
da eficiência energética, quer a nível da produção, quer do consumo, fazem de tal opção uma
fórmula certamente mais económica e mais consentânea com o ambiente do que ulteriores
investimentos no sector nuclear;

H. Considerando que a exportação de energia para a Europa Ocidental não deve conduzir a um
aumento da produção nuclear de electricidade, quer nos países da Europa Central e Oriental,
quer na CEI,
I. Considera que os países ocidentais industrializados (designadamente os da UE) devem
envidar todos os esforços no sentido de levar a bom termo as negociações actualmente em curso
no âmbito da Carta Europeia da Energia, a fim de serem criadas as bases que, a longo prazo,
venham a reger as trocas no domínio da energia e da tecnologia entre o Ocidente e o Leste (e, em
particular, com a CEI);
2 . Aprova a nova abordagem adoptada pela Comissão, que prevê a conclusão de um primeiro
acordo em matéria de comércio, trânsito, resolução de litígios e «tratamento nacional» no
referente aos investidores, e um segundo acordo, a concluir no prazo de três anos, relativo ao
tratamento aplicável aos investimentos estrangeiros na fase de pré-investimento; solicita à
Comissão a garantia de que este prazo não será excedido, na medida em que os atrasos teriam
uma influência negativa sobre as decisões de investimento com vista à melhoria da capacidade
produtiva da Rússia;
C)

Comunicação aos Membros n- 42/93 — PE 206.789 .
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3 . Entende que a orientação de base subjacente à Carta da Energia, designadamente a melhoria
da situação ambiental na Europa Central e Oriental, deve ser concretizada através de medidas de
acompanhamento (consagração do princípio da realização de estudos de impacto ambiental,
definição de normas, de padrões e de mecanismos de controlo e informação recíprocos);

4. Considera que o ambiente, domínio que, no projecto de Tratado, só muito deficientemente é
tido em conta, deve ser abrangido pelo processo de resolução de litígios ;
5 . Reputa particularmente relevante o apoio financeiro do Ocidente — em articulação com o
respectivo know-how — no sentido da redução da dilapidação energética observada na CEI (e
noutros países da Europa Central e Oriental), e da realização de poupanças energéticas num
momento em que os preços da energia tendem a aumentar, o que se traduziria por um reforço da
própria base energética necessária ao desenvolvimento económico dos referidos países, e na
criação de um potencial de aumento das trocas de energia entre o Leste e o Ocidente, bem como
num decisivo contributo para o saneamento do ambiente ;
6 . Reputa igualmente necessário que a União Europeia e os outros países ocidentais
industrializados se comprometam a transferir para os países da Europa Central e Oriental , bem
como para a CEI, as mais recentes tecnologias ambientais e energéticas ;
7 . Considera indispensável a conclusão e a ratificação, por todas as partes contratantes , do
Tratado da Carta Europeia da Energia e dos Protocolos «Eficiência Energética» e «Energia
Nuclear» (bem como do protocolo previsto em matéria de hidrocarbonetos), enquanto instru
mentos integrantes dos acordos alcançados no âmbito do Tratado ;

8 . Considera que as ajudas concedidas pelo Ocidente não devem ter apenas como único
objectivo aumentar a segurança das centrais nucleares, mas contribuir igualmente para criar
condições para um aproveitamento mais racional da energia e para uma maior diversificação das
fontes de energia, de modo a que os reactores de maior risco possam ser colocados fora de
serviço, concretamente os reactores a tubo de pressão moderada a grafite , correntemente
designados «de tipo Chernobyl»;
9. Considera que, relativamente aos reactores nucleares existentes na Europa Oriental , a
Comunidade deve, em qualquer dos casos , estabelecer como prioridade a sua substituição por
medidas de poupança de energia ou por novas centrais convencionais compatíveis com o
ambiente ; que os melhoramentos técnicos por motivos de segurança apenas se afiguram
defensáveis caso não haja quaisquer outras alternativas , o que deve ser objecto de estudo prévio
aprofundado; que os países ocidentais deveriam proceder a uma revisão da lista COCOM ;

10. Considera que a cooperação no domínio da energia entre a Europa Oriental e a Europa
Ocidental não deve, em caso algum, traduzir-se na eliminação ou reprocessamento, na Europa
Oriental, de material nuclear procedente do Ocidente ;
1 1 . Sustenta que o disposto na Carta da Energia, objecto de negociação, não deve contrariar as
práticas e os objectivos constantes dos Tratados CECA e Euratom ;

12 . Salienta que os programas comunitários de apoio aos países da Europa Central e Oriental
(PHARE e TACIS) devem visar a tomada de medidas de acompanhamento e apoio, bem como a
criação das necessárias condições-quadro (por exemplo, iniciativas no domínio do ambiente,
criação das necessárias medidas-quadro, como a instituição de um regime jurídico em matéria de
energia, a regulamentação da segurança no sector energético, etc .);
13 . Considera que, com vista a facilitar e a financiar a difícil fase de transição económica nos
países da Europa Central e Oriental , devem ser criadas as necessárias fórmulas de financiamento
intercalar, podendo, a este título, os fornecimentos de energia funcionar como garantias ;
14. Entende que a Carta da Energia (Tratado e Protocolos específicos) constitui uma
convenção internacional, que implicará obrigações jurídicas, tendo igualmente incidências
orçamentais para a Comunidade, pelo que o Parlamento Europeu deve ser amplamente associado
ao processo de ratificação ;
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15 .

Propõe que o Parlamento Europeu, em cooperação com representantes dos Países da

Europa Central e Oriental, bem como dos países da CEI, convoque uma conferência interparla
mentar, destinada a facilitar a aplicação da Carta da Energia e a apoiar o processo de reforma
nestes países ;

16 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão,
aos parlamentos dos Países da Europa Central e Oriental e ao Parlamento da Comunidade de
Estados Independentes .

b) A3-0 139/94

Resolução sobre as prioridades energeticas a considerar na revisão do Tratado de Não
Proliferação de Armas Nucleares (TNP)
O Parlamento Europeu ,

— Tendo em conta a proposta de resolução apresentada pelo Deputado Linkohr sobre as
prioridades energéticas a considerar na revisão do Tratado de Não Proliferação de Armas
Nucleares (TNP) (B3-0334/93 ),

— Tendo em conta as suas resoluções :

— de 9 de Fevereiro de 1992, sobre o desarmamento, a energia e o desenvolvimento ('),
— de 1 1 de Março de 1992 , sobre os riscos de proliferação nuclear advenientes da existência de
«mercenários nucleares» (da ex-União Soviética) (2),
— de 1 7 de Setembro de 1 992, sobre o papel da Comunidade no controlo das exportações de
armamento e da indústria do armamento (3),

— de 1 9 de Novembro de 1 992, sobre o transporte internacional de plutonio (4),
— Tendo em conta o Tratado de Não Proliferação dé Armas Nucleares (TNP),

— Tendo em conta o Tratado da União Europeia,
— Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica
(EURATOM) e, em especial , o seu Capítulo VII,
— Tendo em conta o Estatuto da Organização Internacional da Energia Atómica,
— Tendo em conta os Tratados de Tlatelolco e Rarotonga,
— Tendo em conta o Acordo argentino-brasileiro, celebrado na sede da Organização Interna
cional da Energia Atómica em 13 de Dezembro de 1991 ,

— Tendo em conta a Carta Europeia da Energia, adoptada em 16 e 17 de Dezembro de 1991 ,
— Tendo em conta o Acordo de Lisboa de 23 de Maio de 1992 ,

— Tendo em conta o acordo celebrado entre a Rússia e a Ucrânia e tornado público em 4 de
Setembro de 1993 , e o acordo assinado em Moscovo pelos Estados Unidos, a Rússia e a
Ucrânia em 14 de Janeiro de 1994,

— Tendo em conta o Acordo israelo-palestiniano celebrado em 13 de Setembro de 1993 ,
— Tendo em conta as conclusões da audição pública sobre a não proliferação de armas
nucleares, realizada pela Subcomissão «Segurança e Desarmamento» em 24 de Novembro
de 1992,

— Tendo em conta as conclusões da audição pública subordinada ao tema «Ajuda em vez de
armas — uma proposta prática de reconversão militar Este-Oeste» («Aid instead of Arms —
A praticai Proposai of East-West Military Conversion»), realizada em 28 e 29 de Abril de
1993 (Comissão dos Assuntos Externos e da Segurança, Comissão dos Orçamentos,
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e da Política Industrial , Comissão das

Relações Económicas Externas e Delegação do Parlamento Europeu para as relações com a
CEI),
O
(2)
O
(4)

JO
JO
JO
JO

C 72 de 15.3.1993 , p. 47 .
C 94 de 13.4.1992, p. 222 .
C 284 de 2.11.1992, p. 138 .
C 337 de 21.12.1992, p. 243.
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— Tendo em conta as declarações das Cimeiras do G7 realizadas em 1992 , em Munique, e em
1993 , em Tóquio,

— Tendo em conta as conclusões da audição pública do Ministro da Energia Atómica da
Federação Russa, realizada em 21 de Setembro de 1993 ,
— Tendo em conta o artigo 452 do seu Regimento,

— Tendo em conta o relatório da Comissão da Energia, Investigação e Tecnologia e o parecer
da Comissão dos Assuntos Externos e da Segurança (A3-0139/94),
A. Considerando o esforço de cooperação com a CEI e os Estados da Europa Central e de Leste
que a Comunidade tem vindo a empreender (designadamente no âmbito dos Programas
TACIS e PHARE) e que incluem os campos da segurança nuclear e das garantias no sentido
que esta expressão adquire no Tratado EURATOM e no Estatuto da OIEA que deveriam
alargar-se ao armazenamento e à posterior utilização para fins civis do material resultante do
desmantelamento das ogivas nucleares ;
B. Considerando o compromisso assumido, em virtude do Acordo de Lisboa, pela Bielorrússia,
o Cazaquistão e a Ucrânia de assinarem o Tratado START I e ratificarem o TNP logo que
possível, bem como de transferirem, até finais de 1999, todas as armas nucleares
actualmente estacionadas no seu solo para respectivo desmantelamento na Rússia; conside
rando, igualmente, que esse Acordo não foi ratificado pela Ucrânia;
C. Considerando as conclusões das quatro conferências de revisão do Tratado de Não
Proliferação de Armas Nucleares (TNP) realizadas em 1975 , 1980, 1985 e 1990;
D. Considerando que se iniciaram os trabalhos preparatórios da conferência de revisão a
realizar em 1995 e tendo em conta o carácter específico dessa conferência que, vinte e cinco
anos após a entrada em vigor do TNP, deverá decidir quanto à sua manutenção;
E. Considerando os seguintes factores determinantes :

— o facto de, actualmente, serem signatários do Tratado todos os membros permanentes do
Conselho de Segurança, bem como todos os Estados-membros da Comunidade
Europeia,

— a profunda mutação que, também no campo da proliferação e das garantias , implica o
fim da guerra fria,
— as informações alarmantes obtidas pelas inspecções impostas após o fim da guerra do
Golfo : a) tanto no que se refere à prossecução inalterada de um programa de produção de
armas nucleares por parte de um Estado signatário do TNP, b) como no que se refere ao
comércio de tecnologias de utilização dual e de material cindível necessário à referida
produção de armamento,
— os enormes perigos originados pelo colapso do sistema soviético de controlo das
exportações e o controlo dos depósitos de armamento nuclear e suas componentes na
CEI e noutros Estados da antiga União Soviética,
— a inquietante perspectiva de possíveis «mercenários nucleares» de entre os 2000 a 3000
mil peritos de que dispunha a antiga União Soviética no sector do armamento nuclear,
— as perspectivas de «corrida à bomba atómica» entre nações rivais que subsistem no
Terceiro Mundo e as frustrações que podem ser causadas pelo maior rigor que o mundo
ocidental demonstrou nesse campo após o fim da guerra fria,
— a contribuição decisiva que representou para o regime de não proliferação a assinatura
de tratados de carácter regional , de que constituem notáveis precedentes o Tratado de
Tlatelolco e de Rarotonga,
F. Considerando que a iniciativa tomada em Março de 1992 pela Comunidade Europeia, pelos
Estados Unidos, pelo Japão e pela Federação Russa no sentido de criar o Centro
Internacional de Ciência e Tecnologia de Moscovo, cujo principal objectivo seria a
reconversão das actividades dos cientistas e engenheiros do sector nuclear civil e militar da
CEI para actividades pacíficas, ainda não foi concretizada devido à inexistência de uma
tomada de decisão por parte das autoridades competentes da Federação Russa;
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G. Considerando a especial relevância de que, no futuro sistema de garantias, os aspectos
energéticos se irão revestir:

— a importância, tanto para a política de garantias como para a política energética, da
conversão de ogivas nucleares em combustível para centrais nucleares, quando só na
antiga União Soviética se encontram armazenadas entre 27 e 30 mil armas nucleares
tácticas e estratégicas,
— a necessidade de continuar a fornecer a todos os países membros do TNP o combustível
necessário à cobertura das suas necessidades civis, de acordo com as políticas
energéticas definidas ao nível nacional e regional,

— a importância de que a energia nuclear e a sua segurança se revestem na Carta Europeia
da Energia, em especial devido ao papel estratégico da referida energia no abastecimen
to energético e no potencial de exportações da CEI,

Definição de uma posição comunitaria adequada
1 . Solicita que, na via empreendida pela cooperação política no sentido de traçar, nesta área,
posições comuns desde, pelo menos, o ano de 1988, se apresentem declarações conjuntas nas
Assembleias Gerais da AIEA desde 1989 e que se adira colectivamente ao London Guidelines, se
defina, no novo âmbito da União Política, uma posição de natureza o mais comum possível para

revisão do TNP em 1995 ; verifica, com satisfação, que a Comissão Europeia deu início a
trabalhos preparatórios neste sentido que permitem o diálogo com as restantes instituições
comunitárias ;

2. Solicita que a posição comunitária contemple, por outro lado, todos os objectivos do TNP
mediante o reforço das medidas jurídicas e diplomáticas destinadas a evitar, com segurança, a
proliferação e, simultaneamente, mediante um vigoroso encorajamento a um desarmamento
nuclear efectivo e sob controlo internacional, tal como previsto no artigo VI do Tratado ; solicita
que a posição da União preveja para o efeito a instituição de um regime de controlo internacional
e universal do ciclo completo do urânio, do plutónio e eventualmente do tório para fins civis,
incluindo os materiais que resultem do ciclo militar em virtude do desmantelamento parcial dos
arsenais nucleares ;

3 . Solicita que a Comunidade inclua, nos acordos de cooperação com países terceiros,
previstos ou em negociação, cláusulas de salvaguarda baseadas na procura de um quadro
internacional de não proliferação de armas nucleares e que as eventuais acções de cooperação em
matéria de investigação, desenvolvimento ou formação no sector da energia nuclear se limitem
às suas utilizações pacíficas ;
4.

Sugere uma utilização mais vasta da assistência técnica prestada pelo grupo STOA ;

Aperfeiçoamento do sistema de garantias
5 . Solicita que a posição comunitária englobe todos os aspectos apresentados para aperfeiçoar
o sistema de garantias, incluindo o necessário reforço das inspecções e a previsão de sanções
efectivas ditadas pelo Conselho de Segurança;
6. Solicita que a posição comunitária cubra também todos os aspectos relevantes relativos à
energia, de acordo com as necessidades a longo prazo, definidas ao nível nacional ou regional ;

7.

Solicita à Comissão que informe o Parlamento sobre as possibilidades que, para o controlo

do material nuclear militar excedente devido ao desmantelamento de armas nucleares , oferece a

armazenagem do material como resíduo radioactivo, a reciclagem sob forma de combustível para
centrais nucleares convencionais e a utilização de reactores rápidos não regeneradores ;
8 . Sugere que o Centro Comum de Investigação se associe e contribua para o Programa
CAPRA no que se refere à redução de actinídeos e à combustão do plutónio;
9. Nas condições a que se referem os anteriores n£s 2 e 6, bem como do n2 11 , solicita que a
posição comunitária promova a continuidade do TNP e o reforço da capacidade operativa da
OIEA ;
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10. Solicita ainda que se evitem sobreposições desnecessárias entre a AIEA e os mecanismos
destinados a controlos de segurança semelhantes aos previstos no artigo 11- do Tratado
EURATOM ;

Soluçôes ao nivel regional

1 1 . Solicita que, com base no artigo VII do Tratado TNP, a União Europeia desenvolva uma
acção política que promova a adopção de soluções regionais no âmbito das quais, além de se
criarem zonas desnuclearizadas que, na totalidade, cubram todo o planeta e eliminem definiti
vamente a ameaça nuclear, se projectem soluções realistas para as necessidades energéticas das
referidas regiões e se facilitem as transferências de tecnologia necessárias, reforçando,
simultaneamente, os controlos sobre a utilização de técnicas duais e incrementando a aplicação
de meios de detecção e verificação de possíveis programas clandestinos de envergadura;

12.

Congratula-se pelo facto de a adesão da África do Sul ao Tratado TNP permitir considerar

o continente africano como zona desnuclearizada; congratula-se também pela adesão de Cuba ao
Tratado de Tlatelolco e solicita que a União Europeia empreenda uma vigorosa acção
diplomática para que o Brasil dê idêntico passo e a América Latina se torne também uma zona
livre de armas nucleares ;

A CEI e os países da Europa Central e Oriental

13 . Solicita que se acelere a aplicação dos princípios consagrados na Carta Europeia da
Energia, bem como que se incrementem os investimentos e intercâmbios de tecnologia e de
matérias-primas para e a partir dos Estados da antiga União Soviética;
14. Solicita que a Comunidade Europeia reforce a cooperação com a CEI e os países da
Europa Central e Oriental e procure atingir a máxima eficácia no desenvolvimento dos
Programas TACIS e PHARE, prestando, no seu âmbito, uma atenção suficiente aos aspectos das
garantias e do desenvolvimento do potencial energético ;
15 . Solicita que a Comunidade e os países que também contribuíram para o lançamento do
Centro Internacional de Ciência e Tecnologia de Moscovo concedam suficientes facilidades aos
peritos em energia nuclear que aí trabalham, a fim de prosseguirem uma especialização na área
das aplicações energéticas ; solicita ainda às autoridades responsáveis da Federação Russa que
adoptem os instrumentos legislativos necessários à instituição do referido centro;

16 . Solicita que a Comunidade Europeia, em cooperação com as outras Partes interessadas,
obtenha garantias de uma aplicação diligente do Acordo de Lisboa, e muito especialmente, do
processo iniciado com o acordo tripartido assinado em Moscovo em 14 de Janeiro de 1994 ;
17 . Solicita que a Comunidade institua mecanismos ou cláusulas de salvaguarda nos acordos
de cooperação económica e comercial com países terceiros da região como meio, quer para
apoiar a sua aplicação completa no caso dos países signatários, quer para promover a sua
universalidade, no caso de países que ainda não tenham aderido;

Medio Oriente

18 . Solicita que as negociações que, com base no Acordo israelo-palestiniano, procuram
instaurar uma paz duradoura na região, prevejam a criação de uma zona desnuclearizada e a
estreita colaboração em aspectos essenciais da política energética;

Sudeste Asiático

19 . Solicita que a Comunidade Europeia apoie, por todos os meios ao seu alcance, as acções
internacionais empreendidas com o objectivo de que a República Democrática Popular da Coreia
satisfaça as exigências de transparência e de respeito na verificação dos compromissos de
salvaguarda existentes ;
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20. Solicita que os serviços da Comissão responsáveis pelo controlo da segurança do Tratado
EURATOM apliquem com todo o rigor as disposições específicas de controlo sobre as
exportações de material nuclear da Comunidade que tenham por destino a República Democrá
tica Popular da Coreia;
*

*

21.

*

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e a Comissão.
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Resultado da votação nominal
(+) = A favor
(-) = Contra

(O) = Abstenção
/. Relatório Debatisse A3-0197/94

Alteração 4
(+)
ARC : Moretti , Vandemeulebroucke

CG : Barata Moura, Miranda da Silva, Querbes
DR : Dillen , Lehideux , Martinez, Schodruch

LDR: von Alemann, Andre-Leonard, Cayet, Delorozoy, Galland, Holzfuss, Martin Simone
M. M. , Partsch , Pucci , Vohrer

NI: Gutierrez Diaz, Mitolo, Muscardini, Paisley, Schönhuber, van der Waal
PPE: Alber, Anastassopoulos, Anas Cañete, Bôge, Borgo, Brand Hans-Jürgen, de Bremond
d'Ars, Brok, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti, Cassidy, Chabert, Cooney, Coppo
Gavazzi , Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Debatisse, De Matteo, Deprez, Escudero, Estgen,
Fernández-Albor, Fontaine, Friedrich, Funk, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin,
Herman, Inglewood, Jarzembowski , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Langes, Lenz,
Lulling, McIntosh, McMillan-Scott, Malangré , Marck, Menrad, Merz, Millier, Newton Dunn,
Pack, Patterson , Penders , Pesmazoglou, Pisoni Ferruccio, Poettering, Pronk, Rinsche,
Schiedermeier, Schleicher, Scott-Hopkins, Sonneveld, Suârez Gonzalez, Theato, Thyssen,
Tindemans, Verhagen , Welsh
PSE: Arbeloa Muru , Balfe, Bofill Abeilhe, Bontempi , Caudron, Coates, Colino Salamanca,
Colom i Naval, Delcroix , Díez de Rivera Icaza, Duhrkop Duhrkop, Elliott, Falconer, Fantuzzi,
Fayot, Frimat, Görlach, Hànsch, Happart, Hume, Imbeni , Junker, Karellis, Lagorio, Lomas,
McCubbin , Magnani Noya, Mebrak-Zaïdi, Megahy, Miranda de Lage, Newman, Oddy , Peter,
Pollack, Pons Grau, Rosmini, Rothe, Rothley , Sanz Fernandez, Schlechter, Schmidbauer,
Schwartzenberg, Simpson Brian, Smith Alex , Outrive, Vazquez Fouz, Vecchi , Visser
RDE : Fitzgerald, Guermeur, Heider, Lalor, Lane, Lataillade, Nianias , Pasty, Ukeiwé

V : Bettini , Boissière, Graefe zu Baringdorf, Langer, Lannoye, Raffin, Staes, Verbeek
-)
NI : Grund

PSE : Blak, Bowe, Buron, Crampton, Goedmakers, Green, Jensen, McMahon, Morris, Newens ,
White, Wilson, Wynn

2. Relatório Debatisse A3 -0 1 97/94

Regulamento 2
(+)
ARC : Moretti , Vandemeulebroucke

CG : Barata Moura, Miranda da Silva, Querbes
DR : Dillen , Lehideux , Schodruch

LDR : von Alemann, Andre-Leonard, Cayet, Delorozoy , Galland, Holzfuss, Martin Simone
M.M. , Partsch, Pucci

NI : Gutierrez Diaz, Mitolo, Muscardini, Paisley, Schönhuber, van der Waal

PPE: Alber, Anastassopoulos, Anas Cañete, Bôge, Borgo, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, de
Bremond d'Ars, Brok, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti, Cassidy, Chabert, Cooney,
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Schlechter, Schmidbauer, Schwartzenberg, Tomlinson, Outrive, Vazquez Fouz, Vecchi , Visser,
Vittinghoff
RDE: Fitzgerald, Guermeur, Heider, Lalor, Lane , Lataillade, Musso, Nianias, Pasty, Ukeiwé
-)

V : Bettini, Lannoye, Staes, Verbeek
NI : Grund

PSE: Blak, Bowe, Crampton, Jensen, McCubbin, McMahon, Megahy , Morris, Newens, Oddy ,
Simpson Brian, Smith Alex , White, Wilson, Wynn

3. Relatorio Debatisse A3 -01 97/94

Alteração 13
(+)
ARC : Moretti , Vandemeulebroucke

CG : Barata Moura, Miranda da Silva, Querbes
DR : Dillen, Lehideux , Martinez , Schodruch

LDR: von Alemann, Andre-Leonard, Bertens, Cayet, Delorozoy, Galland, Martin Simone M.M. ,
Partsch, Pucci

NI: Grund, Gutiérrez Diaz, Mitolo, Paisley, Schönhuber, van der Waal

PPE: Alber, Arias Cañete, Böge, Borgo, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d'Ars,
Brok, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti, Cassidy, Chabert, Cooney , Coppo Gavazzi ,
Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Debatisse, De Matteo, Deprez, Escudero, Estgen,
Fernández-Albor, Fontaine, Forlani, Friedrich, Funk, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther,
Guidolin,
Herman,
Hoppenstedt,
Inglewood,
Jarzembowski ,
Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lafuente Lopez, Langes, Lemmer, Lenz, Lulling, McIntosh,
McMillan-Scott, Malangré, Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse, Müller,
Newton Dunn, Pack, Patterson, Penders, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Poettering,
Pronk, Prout, Quisthoudt-Rowohl, Reding, Rinsche, Schiedermeier, Schleicher, Scott-Hopkins,
Sonneveld, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Verhagen, Welsh

PSE: Apolinâriot Arbeloa Muru, Balfe, Bofill Abeilhe, Bontempi, Bowe, Bru Purón, Caudron,
Coates, Coimbra Martins, Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval, Crampton, Desama, Díez
de Rivera Icaza, Dury, Dührkop Dührkop, Elliott, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Frimat, Galle,
Goedmakers, Görlach, Green, Groner, Hànsch, Happait, Hughes, Hume, Imbeni , Junker,
Lagorio, Linkohr, Lüttge, McCubbin, Magnani Noya, Martin David W. , Mebrak-Zaïdi , Megahy,
Metten, Mihr, Miranda de Lage, Morris , Newens, Newman, Oddy, Pollack, Pons Grau, Rosmini ,
Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sanz Fernandez, Schlechter, Schmidbauer, Schwartzenberg,
Sierra Bardají, Simpson Brian, Smith Alex, Tomlinson, Trautmann, Outrive, Vazquez Fouz,
Vecchi, Visser, von der Vring, White
RDE: Fitzgerald, Guermeur, Heider, Lalor, Lane, Lataillade, Musso, Pasty, Ukeiwé
V : Bettini, Boissière, Lannoye, Raffin, Staes, Verbeek
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-)
NI : Muscardini

(O)
PSE : Blak, Jensen, Karellis

4. Relatorio Debatisse A3 -0 1 97/94

Regulamento 9
(+)
ARC : Moretti , Vandemeulebroucke

DR : Dillen , Lehideux , Martinez, Schodruch

LDR: von Alemann, André-Léonard, Bertens, Cayet, Delorozoy, Galland, Martin Simone M.M. ,
Partsch , Pucci

NI: Gutiérrez Diaz, Mitolo, Muscardini, Paisley, Schönhuber, van der Waal
PPE: Alber, Anastassopoulos, Arias Canete, Böge, Borgo, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, de
Bremond d' Ars, Brok, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti, Cassidy, Chabert, Cooney,
Coppo Gavazzi , Cornelissen , Cushnahan, Dalsass, Debatisse, De Matteo, Deprez, Escudero,
Estgen , Fernández-Albor, Fontaine, Forlani , Friedrich, Funk, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther,
Guidolin, Herman, Hoppenstedt, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert,
Klepsch, Lafuente López, Langes, Lemmer, Lenz, Lulling, McIntosh, McMillan-Scott,
Malangré, Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse, Müller, Newton Dunn, Pack,
Patterson , Penders, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Poettering, Pronk, Prout,
Quisthoudt-Rowohl, Reding , Rinsche, Schiedermeier, Schleicher, Scott-Hopkins, Seligman,
Sonneveld, Suârez Gonzalez, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Verhagen, Welsh
PSE : Apolinârio, Arbeloa Muru, Balfe, Blak, Bofill Abeilhe, Bontempi, Bowe, Bru Purón,
Cabezón Alonso, Caudron , Coates , Coimbra Martins , Colino Salamanca, Collins , Colom i

Naval, Crampton, Desama, Díez de Rivera Icaza, Dury , Dührkop Dührkop, Elliott, Falconer,
Fantuzzi , Fayot, Frimat, Galle, Goedmakers, Görlach, Green, Grôner, Hansch, Happart, Hughes,
Hume, Imbeni , Jensen, Junker, Karellis, Lagorio, Linkohr, Lüttge, McCubbin, Magnani Noya,
Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi, Megahy, Metten, Miranda de Lage, Morris,
Newens, Newman , Oddy, Pollack, Pons Grau, Rosmini, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sanz
Fernandez, Schlechter, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají, Simpson Brian, Smith
Alex , Titley, Tongue, Trautmann, Outrive, Vazquez Fouz, Vecchi, Visser, White
RDE: Heider, Lalor, Lane, Lataillade, Pasty , Ukeiwé

V : Boissière, Lannoye, Staes, Verbeek
-

NI: Grund

(O)

CG : Barata Moura, Miranda da Silva, Querbes

5. Relatório Debatisse A3-0197/94

Alteração 27
(+)
ARC : Moretti

CG : Barata Moura, Ephremidis, Miranda da Silva, Querbes
DR : Dillen , Lehideux , Martinez
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LDR: von Alemann, Andre-Leonard, Bertens, Cayet, De Clercq, Delorozoy, Galland, Maher,
Martin Simone M. M. , Partsch, Pucci, Ruiz-Giménez Aguilar
NI: Geraghty, Grand, Paisley, van der Waal

PPE : Alber, Anastassopoulos, Arias Cañete, Bôge, Borgo, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen , de
Bremond d'Ars, Brok, Cassanmagnago Cerretti , Cassidy , Chabert, Cooney , Coppo Gavazzi ,
Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Debatisse, De Matteo, Deprez, Elles , Escudero, Estgen ,
Fernández-Albor, Fontaine, Forlani , Friedrich, Funk, Gil-Robles Gil-Delgado, Gunther,
Guidolin, Herman, Hoppenstedt, Howell, Inglewood, Jarzembowski, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lafuente López, Langes , Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana,
Lulling, McIntosh, McMillan-Scott, Malangré , Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Merz,
Moorhouse, Müller, Newton Dunn, Pack, Patterson, Peijs , Pesmazoglou , Pierros, Pisoni
Ferruccio, Poettering, Price, Pronk, Prout, Quisthoudt-Rowohl, Reding, Rinsche, Rovsing,
Schiedermeier, Schleicher, Scott-Hopkins, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sonneveld,
Spencer, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Verhagen,
Welsh

PSE: Apolinário, Arbeloa Mura, Balfe, Blak, Bofill Abeilhe, Bontempi , Bowe , Bru Purón,
Cabezón Alonso, Caudron, Coates , Coimbra Martins , Colino Salamanca, Collins , Colom i

Naval, Crampton, David, Delcroix, Desama, Diez de Rivera Icaza, Dury, Dührkop Dührkop,
Elliott, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford, Frimat, Galle, Goedmakers, Görlach, Green , Gröner,
Hänsch, Happart, Harrison, Hughes, Hume, Imbeni , Izquierdo Rojo, Jensen, Junker, Karellis,
Lagorio, Linkohr, Lomas, Lüttge, McCubbin, Magnani Noya, Martin David W. , Mebrak-Zaïdi ,
Megahy, Mihr, Miranda de Lage, Morris, Newens, Newman, Oddy, Pery , Peter, Pollack, Pons
Grau, Porrazzini, van Putten, Raggio, Rosmini , Rothe, Rothley , Sakellariou, Samland, Sanz
Fernândez, Sapena Granell , Schlechter, Schmidbauer, Schwartzenberg, Seal , Sierra Bardajf,
Simpson Brian, Smith Alex, Stamoulis , Stewart, Terron I Cusi , Titley , Tomlinson, Tongue,
Trautmann, Vazquez Fouz, Vecchi , Verde i Aldea, Visser, von der Vring, Wettig, White,
Wilson, Wynn

RDE : Chesa, Fitzgerald, Guermeur, Heider, Lalor, Lane, Lataillade, Musso, Pasty , Ukeiwé
-)
PSE : McMahon

V : Bettini, Ernst de la Graete, Graefe zu Baringdorf, Lannoye, Onesta, Raffin , Staes , Verbeek

6. Relatório Debatisse A3 -0 1 97/94

Alteração 29
(+)
ARC : Moretti

CG : Barata Moura, Ephremidis, Miranda da Silva, Querbes
DR : Dillen , Lehideux , Martinez

LDR: von Alemann, André-Léonard, Bertens, De Clercq, Delorozoy , Galland, Maher, Martin
Simone M.M. , Partsch, Pucci , Ruiz-Giménez Aguilar
NI : van der Waal

PPE: Alber, Anastassopoulos, Arias Cañete, Bôge, Borgo, Bourlanges , Brand Hans-Jürgen, de
Bremond d'Ars , Brok, Cassanmagnago Cerretti, Cassidy, Chabert, Cooney , Coppo Gavazzi ,
Cornelissen, Cushnahan, Dalsass , Debatisse, De Matteo, Deprez, Elles, Escudero, Estgen,
Fernández-Albor, Fontaine, Forlani, Friedrich, Funk, Gil-Robles Gil-Delgado, Gunther,
Guidolin, Habsburg, Herman, Hoppenstedt, Howell , Inglewood, Jarzembowski ,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lafuente Lopez, Langes, Lemmer, Lenz,
Llorca Vilaplana, Lulling, McIntosh, McMillan-Scott, Malangré, Marck, Mendez de Vigo,
Menrad, Merz, Moorhouse, Müller, Newton Dunn, Pack, Patterson, Peijs, Pesmazoglou, Pierros ,
Pisoni Ferruccio, Poettering, Prag , Price, Prout, Quisthoudt-Rowohl , Reding, Rinsche , Rovsing,
Schiedermeier, Schleicher, Scott-Hopkins, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sonneveld,
Spencer, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans , Turner, Verhagen, Welsh
PSE: Apolinário, Arbeloa Mura, Balfe, Benoit, Blak, Bofill Abeilhe, Bontempi , Bowe, Bru
Purón , Cabezón Alonso , Coates , Coimbra Martins , Colino Salamanca, Collins , Colom i Naval ,
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Crampton, David, Delcroix , Desama, Diez de Rivera Icaza, Dury, Dührkop Dührkop, Elliott,
Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford, Frimat, Galle, Goedmakers, Görlach, Green, Gröner, Hànsch,
Happart, Harrison, Hughes, Hume, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jensen, Junker, Karellis, Lagorio,
Linkohr, Lomas, Lüttge, McCubbin, Magnani Noya, Martin David W. , McMahon,
Mebrak-Zaïdi , Megahy, Metten, Mihr, Miranda de Lage, Morris, Newens, Newman, Oddy,
Pery , Peter, Pollack, Pons Grau, Porrazzini, Raggio, Rosmini, Rothe, Rothley, Sakellariou,
Samland, Sanz Fernândez, Sapena Granell , Schlechter, Schmidbauer, Schwartzenberg, Seal,
Sierra Bardají , Simpson Brian, Smith Alex, Stewart, Terron I Cusi, Titley, Tongue, Trautmann,
Outrive, Vâzquez Fouz, Verde i Aldea, Visser, von der Vring, Wettig, White, Wilson, Wynn

RDE: Chesa, Fitzgerald, Guermeur, Heider, Lalor, Lane, Lataillade, Musso, Ukeiwé

V : Bettini , Boissière, Ernst de la Graete, Graefe zu Baringdorf, Onesta, Raffin, Staes, Verbeek
-

PSE : Stamoulis , Tomlinson

(O)

NI: Grund, Paisley

7. Relatório Debatisse A3-0 1 97/94

Regulamento 18
(+)
ARC : Moretti

CG : Ephremidis, Miranda da Silva, Querbes
LDR: André-Léonard, Delorozoy , Galland, Maher, Martin Simone M.M. , Partsch, Pucci,
Ruiz-Giménez Aguilar

NI: Geraghty , Grand, Paisley , van der Waal
PPE : Alber, Anastassopoulos, Anas Cañete, Bôge, Bourlanges , Brand Hans-Jurgen, de
Bremond d'Ars , Brok, Cassanmagnago Cerretti, Cassidy , Chabert, Cooney , Coppo Gavazzi,
Cushnahan, Dalsass, Debatisse, De Matteo, Deprez, Elles, Escudero, Estgen, Fernández-Albor,
Fontaine, Forlani , Friedrich, Funk, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Habsburg,
Herman, Hoppenstedt, Inglewood, Jarzembowski , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert,
Klepsch, Lafuente Lôpez, Langes, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lulling, McIntosh,
McMillan-Scott, Malangré, Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse, Müller,
Newton Dunn , Pack, Patterson, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Poettering, Price, Prout,
Quisthoudt-Rowohl, Reding, Rinsche, Rovsing, Schiedermeier, Schleicher, Scott-Hopkins,
Seligman, Simpson Anthony M. H. , Sonneveld, Spencer, Stewart-Clark, Theato, Thyssen,
Tindemans, Turner, Verhagen, Welsh

PSE: Apolinârio, Arbeloa Muru, Balfe, Benoit, Blak, Bofill Abeilhe, Bontempi, Bowe, Bru
Purón, Cabezón Alonso, Coates, Coimbra Martins, Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval,

Crampton, David, Delcroix, Desama, Díez de Rivera Icaza, Dury, Dührkop Dührkop, Elliott,
Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford, Frimat, Galle, Goedmakers, Görlach, Green, Grôner, Hânsch,
Happart, Harrison, Hughes, Hume, Imbeni , Izquierdo Rojo, Jensen, Junker, Karellis, Lagorio,
Linkohr, Lomas, Lüttge, McCubbin, Magnani Noya, Martin David W. , McMahon,
Mebrak-Zaïdi, Megahy , Metten, Mihr, Miranda de Lage, Morris, Newens, Newman, Oddy,
Pery, Peter, Pollack, Porrazzini, van Putten, Raggio, Rosmini , Roth-Behrendt, Rothe, Rothley,
Sakellariou, Samland, Sanz Fernandez, Sapena Granell, Schlechter, Schmidbauer,
Schwartzenberg, Seal , Sierra Bardají , Simpson Brian, Smith Alex, Stamoulis, Stewart, Terron I
Cusi , Titley , Tomlinson, Tongue, Trautmann, Outrive, Vazquez Fouz, Verde i Aldea, Visser,
von der Vring, Wettig, Wilson
RDE: Chesa, Fitzgerald, Guermeur, Heider, Lalor, Lane, Lataillade, Pasty , Ukeiwé
V : Bettini , Boissière, Graefe zu Baringdorf, Lannoye, Onesta, Verbeek
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(O)
DR : Lehideux , Martinez

8. Relatório Debatisse A3-0197/94

Alteração 56
(+)
ARC : Moretti

CG : Barata Moura, Miranda da Silva, Querbes

LDR: von Alemann, Andre-Léonard, De Clercq, Delorozoy, Maher, Ruiz-Giménez Aguilar
NI: Domingo Segarra, Geraghty, Grund, Paisley , van der Waal

PPE: Alber, Anastassopoulos, Arias Cañete, Bôge, Borgo, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, de
Bremond d'Ars, Brok, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti, Cassidy, Chabert, Cooney,
Coppo Gavazzi, Cushnahan, Dalsass, Debatisse, De Matteo, Deprez, Elles, Escudero, Estgen,
Fernández-Albor, Fontaine, Forlani, Friedrich, Funk, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther,
Guidolin, Herman, Hoppenstedt, Howell, Inglewood, Jarzembowski , Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lafuente Lopez, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lulling,
McIntosh, McMillan-Scott, Malangré, Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse,
Müller, Newton Dunn, Pack, Patterson, Peijs , Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio,
Poettering, Prag, Price, Prout, Quisthoudt-Rowohl, Reding, Rinsche, Rovsing, Schiedermeier,
Schleicher, Scott-Hopkins, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sonneveld, Spencer,
Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Welsh

PSE : Apolinârio, Arbeloa Muru, Balfe, Benoit, Blak, Bofïll Abeilhe, Bontempi, Bowe, Bru
Purón, Cabezón Alonso, Caudron, Coates, Coimbra Martins, Colom i Naval , Crampton, David,
Desama, Díez de Rivera Icaza, Dury, Dührkop Dührkop, Elliott, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford,
Frimat, Galle, Goedmakers, Görlach, Green, Grôner, Hânsch, Happart, Harrison, Hughes,
Hume, Izquierdo Rojo, Jensen, Junker, Lagorio, Linkohr, Lomas, McCubbin, Magnani Noya,
Martin David W., McMahon, Megahy, Metten, Miranda de Lage, Morris, Newens, Newman,
Oddy, Pery, Peter, Peters, Pollack, Pons Grau, Porrazzini, van Putten, Raggio, Rosmini ,
Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Sanz Fernandez, Sapena Granell ,
Schlechter, Schmidbauer, Seal , Sierra Bardají, Simpson Brian, Smith Alex , Stamoulis, Stewart,
Terron I Cusi , Titley, Vazquez Fouz, Verde i Aldea, Visser, Wettig, White, Wilson

RDE: Chesa, Fitzgerald, Guermeur, Heider, Lalor, Lataillade, Pasty, Ukeiwé
-)

DR : Dillen , Lehideux , Martinez

LDR: Cayet, Galland, Partsch, Pucci
PPE : Pronk

PSE: Collins, Delcroix, Imbeni, Karellis, Liittge, Mebrak-Zaïdi, Mihr, Schwartzenberg,
Trautmann, von der Vring
RDE : Lane

V: Bettini, Boissière, Ernst de la Graete, Graefe zu Baringdorf, Lannoye, Onesta, Raffin, Staes,
Verbeek

(O)

PPE: Langes
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9. Relatório Debatisse A3 -0 1 97/94

Alteração 32
(+)
ARC : Moretti

CG: Barata Moura, Ephremidis, Miranda da Silva, Querbes
DR: Dillen , Lehideux , Martinez

LDR: von Alemann, André-Léonard, Cayet, De Clercq, Delorozoy, Galland, Larive, Maher,
Martin Simone M.M. , Partsch, Pucci, Ruiz-Giménez Aguilar

NI: Domingo Segarra, Geraghty , Grund, Paisley, van der Waal
PPE: Alber, Anastassopoulos, Anas Cañete, Bôge, Borgo, Bourlanges, Brand Hans-Jurgen, de
Bremond d'Ars, Brok, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti , Cassidy, Chabert, Cooney ,
Coppo Gavazzi , Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Debatisse, De Matteo, Deprez, Elles,
Escudero, Estgen, Fernández-Albor, Fontaine, Forlani , Friedrich, Funk, Gil-Robles
Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Herman, Hoppenstedt, Howell, Inglewood, Jarzembowski ,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lafuente Lôpez, Langes, Lemmer, Lenz,
Llorca Vilaplana, Lulling, McIntosh, McMillan-Scott, Malangré, Marck, Mendez de Vigo,
Menrad, Merz, Moorhouse, Mùller, Newton Dunn, Pack, Patterson, Peijs, Pesmazoglou, Pierros,
Pisoni Ferruccio, Poettering, Price, Prout, Quisthoudt-Rowohl, Reding, Rinsche, Rovsing,
Schiedermeier, Schleicher, Scott-Hopkins, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sonneveld,
Spencer, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Welsh
PSE: Apolinârio, Arbeloa Muru, Balfe, Benoit, Blak, Bofill Abeilhe, Bontempi, Bowe, Bru
Purón , Cabezón Alonso, Caudron , Coates , Coimbra Martins , Colino Salamanca, Collins, Colom

i Naval, Crampton, David, Delcroix, Desama, Díez de Rivera Icaza, Dury, Dührkop Dührkop,
Elliott, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Galle, Goedmakers, Görlach, Green, Grôner, Hânsch,
Happart, Harrison, Hughes, Hume, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jensen, Junker, Karellis, Lagorio,
Linkohr, Lomas, Lüttge, McCubbin, Magnani Noya, Martin David W. , McMahon,
Mebrak-Zaïdi, Megahy, Metten, Mihr, Miranda de Lage, Morris, Newens, Newman, Oddy,
Pery , Peter, Peters, Pollack, Pons Grau, Porrazzini, van Putten, Raggio, Rosmini, Roth-Behrendt,
Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Sanz Fernandez, Sapena Granell, Schlechter,
Schmidbauer, Schwartzenberg, Seal, Sierra Bardají, Simpson Brian, Smith Alex, Stamoulis,
Stewart, Terron I Cusi, Titley, Tomlinson, Tongue, Trautmann, Vazquez Fouz, Verde i Aldea,
Visser, von der Vring, Wettig, White, Wilson
RDE: Chesa, Fitzgerald, Guermeur, Heider, Lalor, Lane, Lataillade, Musso, Pasty , Ukeiwé
V: Bettini , Boissière, Ernst de la Graete, Graefe zu Baringdorf, Lannoye, Onesta, Raffin, Staes,
Verbeek

-

PPE : Pronk

10. Relatório Debatisse A3 -0 1 97/94

Alteração 58
(+)

CG: Barata Moura, Ephremidis, Miranda da Silva, Querbes
DR : Dillen , Lehideux

LDR: von Alemann, Andre-Léonard, Cayet, De Clercq, Galland, Larive, Maher, Martin Simone
M. M. , Partsch , Pucci

NI: Paisley
PPE: Borgo, de Bremond d'Ars, Moorhouse
PSE : Wilson

RDE: Chesa, Fitzgerald, Guermeur, Heider, Lalor, Lane, Lataillade, Musso, Pasty, Ukeiwé
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(-)

LDR: Delorozoy

NI : Domingo Segarra, Geraghty
PPE: Alber, Anastassopoulos, Anas Cañete, Böge, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, Brok,
Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti, Cassidy, Chabert, Cooney, Coppo Gavazzi ,
Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Debatisse, De Matteo, Deprez, Elles, Escudero, Estgen,
Fernández-Albor, Forlani , Friedrich, Funk, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin,
Herman,
Hoppenstedt,
Howell,
Inglewood,
Jarzembowski ,
Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lafuente López, Langes, Lemmer, Lenz, Lulling, McIntosh,
McMillan-Scott, Malangré, Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Müller, Newton Dunn,
Pack, Patterson, Peijs, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Poettering, Prag, Price, Pronk,
Prout, Quisthoudt-Rowohl, Rinsche, Rovsing, Schiedermeier, Schleicher, Scott-Hopkins ,
Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sonneveld, Spencer, Stewart-Clark, Suarez Gonzalez,
Theato , Tindemans , Turner, Welsh

PSE : Arbeloa Muru, Balfe, Benoit, Blak, Bofill Abeilhe, Bontempi , Bowe, Bru Purón, Cabezón
Alonso , Caudron, Coates , Coimbra Martins , Colino Salamanca, Collins , Colom i Naval ,

Crampton, David, Delcroix, Desama, Diez de Rivera Icaza, Dury, Dührkop Dührkop, Elliott,
Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford, Frimat, Galle, Goedmakers, Görlach, Green, Gröner, Hänsch,
Harrison, Hughes , Hume, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jensen, Junker, Karellis, Lagorio, Linkohr,
Magnani Noya, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Megahy , Metten, Mihr, Miranda de
Lage, Morris, Newens, Newman, Oddy, Pery , Peter, Peters, Pollack, Pons Grau, Porrazzini , van
Putten, Raggio, Rosmini , Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Sanz
Fernandez, Sapena Granell , Schlechter, Schmidbauer, Schwartzenberg, Seal , Sierra Bardají,
Simpson Brian, Smith Alex, Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue, Trautmann,
Vâzquez Fouz, Verde i Aldea, Visser, von der Vring, Wettig, White

V: Bettini, Boissiere, Graefe zu Baringdorf, Lannoye, Onesta, Raffin , Staes, Verbeek
(O)
NI : Grund

11 . Relatorio Debatisse A3-01 97/94

Regulamento 24
(+)
ARC : Moretti

CG : Barata Moura, Ephremidis, Miranda da Silva, Querbes
DR: Dillen, Lehideux , Martinez

LDR: André-Léonard, Cayet, De Clercq, Delorozoy, Galland, Larive, Maher, Martin Simone
M.M. , Partsch, Pucci , Ruiz-Giménez Aguilar
NI: Geraghty, van der Waal
PPE: Alber, Anastassopoulos, Anas Cañete, Bôge, Borgo, Bourlanges, Brand Hans-Jûrgen, de
Bremond d'Ars, Brok, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti, Cassidy , Chabert, Cooney ,
Coppo Gavazzi , Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Debatisse, De Matteo, Deprez, Elles ,
Escudero, Estgen, Fernández-Albor, Fontaine, Forlani, Friedrich, Funk, Gil-Robles
Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Herman, Hoppenstedt, Howell, Inglewood, Jarzembowski,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lafuente Lopez, Langes, Lemmer, Lenz,
Llorca Vilaplana, Lulling, McIntosh, McMillan-Scott, Malangré, Marck, Mendez de Vigo,
Menrad, Merz, Moorhouse, Millier, Newton Dunn, Pack, Patterson, Peijs , Pesmazoglou, Pierros,
Pisoni Ferruccio, Poettering, Prag, Price, Pronk, Prout, Quisthoudt-Rowohl, Reding, Rinsche,
Rovsing, Schiedermeier, Schleicher, Scott-Hopkins, Seligman, Simpson Anthony M. H. ,
Sonneveld, Spencer, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato, Thyssen, Tindemans , Turner,
Welsh

PSE: Apolinário, Arbeloa Muru, Balfe, Benoit, Blak, Bofill Abeilhe, Bontempi , Bowe, Bru
Purón , Cabezón Alonso, Caudron , Coates , Coimbra Martins , Colino Salamanca, Collins , Colom

i Naval, Crampton, David, Delcroix, Desama, Diez de Rivera Icaza, Dury, Dührkop Dührkop,
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Elliott, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Galle, Goedmakers, Görlach, Green, Grôner, Hânsch,

Happart, Harrison, Hughes, Hume, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jensen, Junker, Karellis, Lagorio,
Linkohr, Lomas, Lüttge, McCubbin, Magnani Noya, Martin David W. , McMahon,
Mebrak-Zaïdi, Megahy, Metten, Mihr, Miranda de Lage, Morris, Newens, Newman, Oddy,
Pery, Peter, Peters, Pollack, Pons Grau, Porrazzini, van Putten, Raggio, Regge, Rosmini,
Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Sanz Fernandez, Sapena Granell,
Schlechter, Schmidbauer, Schwartzenberg, Seal, Sierra Bardají, Simpson Brian, Smith Alex,
Stamoulis, Stewart, Terron I Cusi, Titley, Tomlinson, Tongue, Trautmann, Vazquez Fouz, Verde
i Aldea, Visser, von der Vring, Wettig, White, Wilson
RDE: Chesa, Fitzgerald, Guermeur, Heider, Lalor, Lane, Lataillade, Musso, Pasty, Ukeiwé
V: Bettini , Lannoye
-)
NI : Grund

V: Boissière, Cramon Daiber, Graefe zu Baringdorf, Onesta, Raffin, Staes, Verbeek

12. Relatório Debatisse A3-0197/94

Alteração 51,1
(+)
ARC : Moretti

CG : Barata Moura, Ephremidis, Miranda da Silva, Querbes
DR: Dillen , Lehideux , Martinez

LDR: André-Léonard, Cayet, Delorozoy, Galland, Larive, Maher, Martin Simone M.M.
PPE: Alber, Anastassopoulos, Arias Canete, Böge, Borgo, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, de
Bremond d'Ars, Brok, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti, Cooney, Coppo Gavazzi,
Dalsass, Debatisse, De Matteo, Deprez, Escudero, Estgen, Fernández-Albor, Florenz, Fontaine,
Forlani, Friedrich, Funk, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Hoppenstedt, Jarzembowski,
Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lafuente López, Langes, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana,
Lulling, McIntosh, Malangré, Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse, Müller,
Pack, Pierros, Pisoni Ferruccio, Poettering, Quisthoudt-Rowohl, Rinsche, Schiedermeier,
Schleicher, Scott-Hopkins, Seligman, Sonneveld, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato,
Tindemans

PSE: Apolinário, Arbeloa Muru, Bofill Abeilhe, Bontempi , Bru Purón, Cabezón Alonso,
Caudron, Coimbra Martins, Colino Salamanca, Colom i Naval, Desama, Dührkop Dührkop,
Görlach, Hànsch, Hume, Lagorio, Linkohr, Magnani Noya, Martin David W. , Mihr, Miranda de
Lage, Pery, Peters, Pons Grau, Raggio, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Sanz Fernândez,
Sapena Granell, Schmidbauer, Sierra Bardají, Stamoulis, Trautmann, Vâzquez Fouz, Verde i
Aldea, Visser

RDE: Chesa, Fitzgerald, Heider, Lalor, Lane, Lataillade, Musso, Pasty, Ukeiwé
-)

LDR: Ruiz-Giménez Aguilar
NI: Geraghty
PPE: Bethell , Cassidy, Cornelissen, Elles , Howell, Inglewood, Jackson Caroline F. ,
Kellett-Bowman, McMillan-Scott, Newton Dunn, Peijs, Prag, Price, Simpson Anthony M.H. ,
Spencer, Thyssen, Turner, Verhagen, Welsh

PSE: Balfe, Blak, Bowe, Collins, Crampton, David, Díez de Rivera Icaza, Elliott, Falconer,
Fayot, Ford, Frimat, Goedmakers, Green, Harrison, Hughes, Izquierdo Rojo, Jensen, Junker,
Karellis, Lomas, Lüttge, McCubbin, McMahon, Mebrak-Zaïdi, Megahy, Metten, Morris,
Napoletano, Newens, Newman, Oddy, Pollack, Porrazzini, van Putten, Regge, Rosmini,
Schwartzenberg, Seal, Simpson Brian, Smith Alex, Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue, von der
Vring, Wettig, White, Wilson, Wynn
V: Bettini , Boissière, Cramon Daiber, Ernst de la Graete, Graefe zu Baringdorf, Lannoye,
Onesta, Raffin,
Staes, Telkämper, Verbeek
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O)
LDR : Partsch

NI: Grund, Paisley
PPE : Cushnahan , Prout

PSE : Delcroix, Dury, Galle, Happart, Imbeni , Schlechter

13. Relatório Debatisse A3-0 1 97/94

Alteração 51,2
(+)

CG : Barata Moura, Ephremidis, Miranda da Silva, Querbes
DR: Dillen

LDR: Andre-Leonard, Cayet, Galland, Larive, Maher, Martin Simone M.M. , Partsch, Pucci

PPE: Alber, Anastassopoulos, Arias Cañete, Bôge, Borgo, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, de
Bremond d'Ars, Brok, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti , Chabert, Coppo Gavazzi ,
Dalsass, Debatisse, De Matteo, Deprez, Escudero, Estgen, Fernández-Albor, Fontaine, Forlani ,
Friedrich, Funk, Gil-Robles Gil-Delgado, Gunther, Guidolin, Herman, Hoppenstedt,
Jarzembowski, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lafuente Lopez, Langes, Llorca Vilaplana,
Lulling, Malangré, Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Müller, Patterson, Pierros , Pisoni
Ferruccio, Poettering, Quisthoudt-Rowohl, Reding, Rinsche, Schiedermeier, Schleicher,
Sonneveld, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez , Tindemans

PSE: Apolinário, Bofill Abeilhe, Bontempi, Bru Purón, Cabezón Alonso, Caudron, Coimbra
Martins, Colino Salamanca, Colom i Naval , Desama, Dührkop Dührkop, Fantuzzi , Görlach,
Hànsch, Hume, Izquierdo Rojo, Junker, Lagorio, Linkohr, Magnani Noya, Mihr, Miranda de
Lage, Pery , Peters, Pons Grau, Porrazzini, Raggio, Regge, Rothe, Rothley, Sanz Fernândez,
Sapena Granell, Schmidbauer, Sierra Bardají , Stamoulis , Terron I Cusi, Trautmann , Vâzquez
Fouz, Verde i Aldea, Visser

RDE: Fitzgerald, Heider, Lalor, Lane, Lataillade, Lauga, Musso, Pasty , Ukeiwé
-

LDR: Ruiz-Giménez Aguilar

NI: Geraghty
PPE : Bethell, Cassidy, Cornelissen, Elles, Howell , Inglewood, Jackson Caroline F. ,
Kellett-Bowman, Lemmer, Lenz, McIntosh, McMillan-Scott, Moorhouse , Newton Dunn , Pack,

Peijs , Prag, Price, Pronk, Scott-Hopkins , Seligman, Simpson Anthony M.H. , Spencer, Theato,
Thyssen, Turner, Verhagen, Welsh
PSE : Arbeloa Muru, Balfe, Blak, Bowe, Coates, Collins, Crampton, David, Díez de Rivera
Icaza, Elliott, Falconer, Fayot, Ford, Frimat, Goedmakers , Green, Grôner, Harrison, Hughes,
Jensen, Karellis, Lomas, Lüttge, McCubbin, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi ,
Megahy, Metten, Morris, Napoletano, Newens, Newman, Oddy, Pollack, van Putten, Rosmini ,
Sakellariou, Samland, Schwartzenberg, Seal, Simpson Brian, Smith Alex , Stewart, Titley,
Tomlinson, Tongue, von der Vring , Wettig , White, Wilson, Wynn

V : Bettini, Boissière, Cramon Daiber, Ernst de la Graete, Graefe zu Baringdorf, Lannoye,
Onesta, Raffin, Staes, Telkämper, Verbeek
(O)
ARC : Moretti

LDR: Delorozoy

NI: Grund, Paisley , van der Waal
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PPE: Cooney , Cushnahan, Prout

PSE: Delcroix, Galle, Happart, Imbeni , Schlechter

14. Relatório Debatisse A3-0197/94

Regulamento 34
(+)
ARC : Moretti

CG : Barata Moura, Miranda da Silva
DR : Dillen

LDR: Cayet, Galland, Larive, Maher, Martin Simone M.M. , Partsch

PPE: Alber, Anastassopoulos, Anas Canete, Böge, Borgo, Brand Hans-Jürgen , de Bremond
d ' Ars , Brok, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti , Chabert, Coppo Gavazzi , Cornelissen,
Dalsass, Debatisse, De Matteo, Deprez, Elles, Escudero, Estgen, Fernández-Albor, Florenz,
Fontaine, Forlani , Friedrich, Funk, Gil-Robles Gil-Delgado, Günther, Guidolin, Herman,
Hoppenstedt, Jarzembowski , Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lafuente López, Langes , Lemmer,
Lenz, Llorca Vilaplana, Lulling, Malangré, Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Müller,
Pack, Patterson, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni Ferruccio, Poettering, Quisthoudt-Rowohl,
Rinsche, Schiedermeier, Scott-Hopkins, Seligman, Sonneveld, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez,
Theato, Tindemans

PSE: Apolinârio, Arbeloa Muru, Bofill Abeilhe, Bontempi, Bru Purón, Cabezón Alonso,
Caudron, Coimbra Martins, Colino Salamanca, Colom i Naval, Desama, Duhrkop Dührkop,
Görlach, Hânsch, Hume, Izquierdo Rojo, Junker, Lagorio, Linkohr, Magnani Noya, Mihr,
Miranda de Lage, Napoletano, Pery , Peters , Pons Grau, Raggio, Rothe, Rothley, Sakellariou,
Samland, Sanz Fernândez, Sapena Granell , Schlechter, Schmidbauer, Sierra Bardají, Stamoulis,
Terron I Cusi , Trautmann, Vâzquez Fouz, Verde i Aldea, Visser
RDE : Chesa, Fitzgerald, Heider, Lalor, Lane, Lataillade, Lauga, Musso, Pasty, Ukeiwé
-

NI: Geraghty

PPE : Bethell , Bourlanges, Cassidy, Howell , Inglewood, Jackson Caroline F. , Kellett-Bowman,
McIntosh, McMillan-Scott, Moorhouse, Newton Dunn, Peijs, Prag, Price, Pronk, Simpson
Anthony M.H. , Spencer, Thyssen, Verhagen, Welsh
PSE: Balfe, Blak, Bowe, Coates, Collins, Crampton, David, Delcroix, Díez de Rivera Icaza,
Elliott, Falconer, Fantuzzi , Fayot, Ford, Galle, Goedmakers, Green, Grôner, Harrison, Hughes,
Imbeni, Jensen, Karellis, Lomas, Lüttge, McCubbin, Martin David W. , McMahon,
Mebrak-Zaïdi, Megahy , Metten, Morris, Newens, Newman, Oddy , Pollack, Porrazzini, van
Putten, Regge, Rosmini, Schwartzenberg , Seal , Simpson Brian, Smith Alex, Stewart, Titley,
Tomlinson, Tongue, von der Vring, Wettig, White, Wilson

V : Bettini, Boissière, Cramon Daiber, Ernst de la Graete, Graefe zu Baringdorf, Lannoye,
Onesta, Raffin , Staes , Verbeek

(O)

LDR: Delorozoy, Ruiz-Giménez Aguilar
NI: Grund, Paisley, van der Waal

PPE: Cooney , Cushnahan, Prout, Reding
PSE : Benoit, Happart

V: Telkämper
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15. Relatório Debatisse A3 - 0252/94

Alteração 4
(+)
ARC : Moretti

CG : Barata Moura, Miranda da Silva, Querbes, Ribeiro
DR : Dillen , Lehideux

LDR: von Alemann, André-Léonard, Bertens, Cayet, Delorozoy , Galland, Larive , Maher,
Martin Simone M. M. , Partsch, Ruiz-Giménez Aguilar
NI : Grund, van der Waal

PPE : Alber, Arias Cañete, Beazley Christopher J.P. , Bôge, Borgo, Brand Hans-Jürgen , de
Bremond d ' Ars, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti, Chabert, Cooney , Coppo Gavazzi ,
Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Debatisse, De Matteo, Deprez, Elles , Escudero, Estgen,
Fernández-Albor, Florenz, Fontaine, Forlani , Friedrich , Funk, Günther, Guidolin , Herman ,

Hoppenstedt, Howell, Jarzembowski , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch,
Lamente Lopez, Langes, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lulling, McMillan-Scott, Malangré ,
Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse, Millier, Newton Dunn, Pack, Patterson,
Peijs , Pisoni Ferruccio, Poettering, Prag, Price, Prout, Quisthoudt-Rowohl , Reding , Rinsche ,
Schiedermeier, Schleicher, Scott-Hopkins, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sonneveld,
Spencer, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Verhagen ,
Welsh

PSE : Delcroix, Dury, Frimat, Happart, Hume, Pery, Schlechter
RDE: Fitzgerald, Guermeur, Heider, Lalor, Lane , Lataillade, Lauga, Musso, Pasty
V : Boissiere, van Dijk, Ernst de la Graete, Lannoye, Onesta, Raffin, Staes , Verbeek
(-)

PPE : Anastassopoulos, Pesmazoglou, Pierros
PSE : Adam, Arbeloa Muru , Balfe , Blak, Bofill Abeilhe , Bowe , Buchan , Cabezón Alonso ,

Coates, Coimbra Martins, Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval , Crampton, David, Díez de
Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Elliott, Falconer, Fantuzzi , Ford, Goedmakers , Görlach, Green,
Gröner, Hänsch, Harrison, Herve, Hindley, Hughes, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jensen, Karellis ,
Lagorio, Linkohr, Lomas, Lüttge, McCubbin, Magnani Noya, Martin David W. , McMahon,
Mebrak-Zaïdi , Megahy , Metten, Mihr, Morris , Napoletano, Newens, Peters , Pollack, Pons Grau ,
Porrazzini , van Putten, Raggio, Ramirez Heredia, Rothe, Sakellariou, Samland, Sanz Fernandez,
Schmidbauer, Schwartzenberg, Seal, Sierra Bardají, Simpson Brian, Smith Alex , Stamoulis,
Stewart, Terron I Cusi, Titley, Tomlinson, Tongue, Trautmann, Vazquez Fouz, Vecchi , Verde i
Aldea, Visser, Wettig, White, Wilson, Wynn
(O)

DR: Megret
PSE : Caudron

16. Relatório Debatisse A3-0252/94

Resolução
(+)
ARC : Moretti

CG: Querbes

LDR: von Alemann, Andre-Leonard, Bertens , Cayet, Delorozoy, Galland, Larive, Maher,
Martin Simone M. M. , Partsch, Pucci

NI: Domingo Segarra, Grund, Paisley, van der Waal
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PPE : Alber, Anastassopoulos, Anas Cañete, Beazley Christopher J.P. , Bôge, Borgo, Brand
Hans-Jürgen, de Bremond d' Ars, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti, Chabert, Cooney,
Coppo Gavazzi , Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Debatisse, De Matteo, Deprez, Escudero,
Estgen, Fernández-Albor, Florenz, Fontaine, Forlani, Friedrich, Funk, Günther, Guidolin,
Herman, Hoppenstedt, Howell, Jarzembowski , Jepsen, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert,
Klepsch, Lafuente Lopez, Langes , Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lulling, McMillan-Scott,
Malangré, Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Moorhouse, Newton Dunn, Pack, Patterson,
Peijs, Pesmazoglou , Pierros, Pisoni Ferruccio, Poettering, Prag, Price, Prout,
Quisthoudt-Rowohl, Reding, Rinsche, Schiedermeier, Schleicher, Scott-Hopkins, Seligman,
Simpson Anthony M.H. , Sonneveld, Spencer, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato,
Thyssen, Tindemans, Turner, Verhagen, Welsh

PSE : Delcroix, Dury , Fayot, Happart, Hume, Jensen, Pery, Schlechter
RDE: Fitzgerald, Heider, Lalor, Lane, Lataillade, Lauga, Musso, Pasty

V : Aghetta, Bettini, Boissière, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete, Lannoye, Onesta,
Raffin , Staes , Verbeek
-

ARC : Ewing, Vandemeulebroucke

DR: Dillen, Lehideux, Martinez, Megret
PSE : Adam, Arbeloa Muru , Balfe , Blak, Bofill Abeilhe , Bowe , Buchan , Cabezón Alonso,

Caudron , Coates , Coimbra Martins, Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval, Crampton, Díez
de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Elliott, Falconer, Fantuzzi, Ford, Frimat, Goedmakers,
Görlach, Green, Grôner, Hânsch, Harrison, Hervé, Hindley, Hughes, Imbeni, Izquierdo Rojo,
Karellis , Lagorio, Linkohr, Lomas, Lüttge, McCubbin, Magnani Noya, Martin David W. ,
McMahon, Mebrak-Zaïdi, Megahy, Metten, Mihr, Morris, Napoletano, Newens, Newman,
Oddy, Peters, Pollack, Pons Grau, Porrazzini , van Putten, Raggio, Ramirez Heredia, Regge,
Rothe, Samland, Sanz Fernandez, Schmidbauer, Schwartzenberg, Seal, Sierra Bardají, Simpson
Brian, Smith Alex, Stamoulis , Stewart, Terron I Cusi , Titley , Tomlinson, Vazquez Fouz, Vecchi,
Verde i Aldea, Visser, von der Vring, Wettig, White, Wilson, Wynn
V: Falqui
(O)
CG : Barata Moura

1 7. Relatório Debatisse A3 -0252/94

Alteração 8
(+)
ARC : Moretti

CG : Barata Moura, Miranda da Silva, Querbes, Ribeiro

DR: Dillen, Lehideux, Megret

LDR: von Alemann, André-Leonard, Bertens, Cayet, Delorozoy, Galland, Larive, Maher,
Martin Simone M. M. , Partsch , Pucci

NI : Grund, Paisley
PPE : Alber, Anastassopoulos, Arias Cañete, Beazley Christopher J.P. , Bôge, Borgo, Brand
Hans-Jürgen, de Bremond d' Ars, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti, Chabert, Cooney,
Coppo Gavazzi, Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Debatisse, De Matteo, Deprez, Elles ,
Escudero, Estgen, Fernández-Albor, Florenz, Fontaine, Forlani, Friedrich, Funk, Günther,
Guidolin, Herman, Hoppenstedt, Howell, Jackson Caroline F. , Jarzembowski, Jepsen,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lafuente Lopez, Lemmer, Lenz, Llorca
Vilaplana, Lulling, Luster, McMillan-Scott, Malangré, Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Merz,
Moorhouse, Muller, Newton Dunn, Pack, Patterson, Peijs, Pesmazoglou, Pierros, Pisoni
Ferruccio, Poettering , Prag, Price, Prout, Quisthoudt-Rowohl, Reding, Rinsche, Schiedermeier,
Schleicher, Scott-Hopkins, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sonneveld, Spencer,
Stewart-Clark, Suârez Gonzâlez, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Verhagen
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PSE : Adam, Arbeloa Muru , Bofill Abeilhe , Cabezón Alonso, Caudron , Coimbra Martins , Colino

Salamanca, Colom i Naval, Delcroix, Díez de Rivera Icaza, Dury, Dührkop Duhrkop, Fantuzzi ,
Fayot, Ford, Frimat, Görlach, Gröner, Hänsch, Happart, Herve, Hughes , Hume, Imbeni ,
Izquierdo Rojo, Karellis, Lagorio, Linkohr, Lüttge, McCubbin, Magnani Noya, Mebrak-Zaïdi ,
Pery, Peters, Pons Grau, Porrazzini, van Putten, Raggio, Ramirez Heredia, Regge, Santos , Sanz
Fernândez, Sapena Granell, Schlechter, Schwartzenberg , Sierra Bardají, Stamoulis, Terron I
Cusi, Trautmann, Vâzquez Fouz, Vecchi, Verde i Aldea, Visser, Wettig
RDE: Chesa, Fitzgerald, Guermeur, Heider, Lalor, Lane, Lataillade, Lauga, Musso, Pasty
-)

ARC : Ewing, Vandemeulebroucke

NI: Domingo Segarra, van der Waal
PSE : Balfe, Blak, Bowe, Buchan, Coates , Collins , Crampton , David, Elliott, Falconer,
Goedmakers, Green, Harrison, Hindley , Jensen, Lomas , Martin David W. , McMahon , Metten,
Mihr, Morris, Napoletano, Newens, Oddy , Pollack, Rothe, Sakellariou, Samland, Seal , Simpson
Brian, Smith Alex, Stewart, Titley , Tomlinson, Tongue, von der Vring, White, Wilson, Wynn
V : Aglietta, Bettini , Boissiere, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete , Graefe zu
Baringdorf, Lannoye, Onesta, Raffin, Staes, Verbeek

18. Relatório Debatisse A3-0252/94

Regulamento II
(+)
ARC : Moretti , Vandemeulebroucke

CG : Barata Moura, Miranda da Silva, Querbes

LDR: Andre-Leonard, Bertens , Cayet, Delorozoy , Larive, Maher, Martin Simone M.M. ,
Partsch, Pucci

NI: Paisley , van der Waal

PPE: Alber, Anastassopoulos, Arias Cañete, Beazley Christopher J.P. , Bôge, Borgo, Brand
Hans-Jürgen, de Bremond d ' Ars, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti , Chabert, Cooney ,
Coppo Gavazzi , Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Debatisse, De Matteo, Deprez, Elles ,
Escudero, Estgen, Fernández-Albor, Florenz, Fontaine, Forlani , Friedrich, Funk, Günther,
Guidolin, Herman, Hoppenstedt, Howell, Jarzembowski , Jepsen, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lafuente Lopez, Langes, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana,
Lulling, Luster, McMillan-Scott, Malangré , Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Merz,
Moorhouse, Müller, Newton Dunn, Pack, Patterson, Peijs , Pesmazoglou , Pierros, Pisoni
Ferruccio, Poettering, Prag, Price , Prout, Quisthoudt-Rowohl, Reding, Rinsche, Schiedermeier,
Scott-Hopkins, Seligman, Simpson Anthony M.H. , Sonneveld, Spencer, Stewart-Clark, Suârez
Gonzalez, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Verhagen
PSE : Adam, Arbeloa Muru , Bofill Abeilhe , Cabezón Alonso , Caudron , Coimbra Martins , Colino

Salamanca, Colom i Naval, Delcroix, Díez de Rivera Icaza, Dury , Duhrkop Dührkop, Elliott,
Fantuzzi, Fayot, Frimat, Görlach, Hànsch, Happart, Hervé, Hume, Imbeni, Izquierdo Rojo,
Karellis, Lagorio, Linkohr, Lüttge, Magnani Noya, Mebrak-Zaïdi, Mihr, Napoletano, Pery ,
Peters, Porrazzini , van Putten, Raggio, Ramirez Heredia, Santos, Sanz Fernândez, Sapena
Granell, Schlechter, Schwartzenberg, Sierra Bardají, Stamoulis, Titley , Vâzquez Fouz, Vecchi,
Verde i Aldea, Visser, von der Vring, Wettig

RDE: Chesa, Fitzgerald, Guermeur, Heider, Lalor, Lane , Lataillade, Lauga, Musso, Pasty
(-)

ARC : Ewing
DR: Dillen, Lehideux, Martinez, Megret
NI : Grund
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PSE : Balfe, Blak, Bowe, Buchan, Coates, Collins, Crampton, David, Falconer, Ford,
Goedmakers, Green, Harrison, Hindley , Hughes, Jensen, Lomas, McCubbin, Martin David W. ,
McMahon, Megahy, Metten, Morris, Newens , Newman, Oddy , Pollack, Regge, Rothe,
Sakellariou, Samland, Seal , Simpson Brian, Smith Alex, Stewart, Terron I Cusi, White, Wilson,
Wynn
V : Aglietta, Bettini , Boissiere, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete, Graefe zu
Baringdorf, Lannoye, Onesta, Raffin, Staes, Verbeek
(O)
PSE : Grôner

19. RC Bosnia-Herzegovina
Considerando C

(+)
ARC : Canavarro

LDR: Bertens, Cayet, Delorozoy , Galland, Holzfuss, Larive, Martin Simone M.M.
NI: Domingo Segarra, Geraghty , Grund
PPE: Böge, de Bremond d Ars, Cooney, Cornelissen, Cushnahan , Dalsass, De Matteo, Elles,
Escudero, Fernández-Albor, Fontaine, Friedrich, Gil-Robles Gil-Delgado, Habsburg, Haller von
Hallerstein, Herman, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Langes, Lenz, Llorca Vilaplana,
McMillan-Scott, Marck, Mendez de Vigo, Moorhouse, Newton Dunn, Oostlander, Pack,
Pesmazoglou , Schiedermeier, Sonneveld, Suârez Gonzalez, Theato, Valverde López
PSE: Arbeloa Muru, Blak, Cabezón Alonso, Coimbra Martins, Crampton, da Cunha Oliveira,
Denys, Dfez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dury, Frimat, Goedmakers, Green, Hindley, Hoon,
Karellis, Kostopoulos, Kuhn, Mebrak-Zaïdi, Miranda de Lage, Pons Grau, Porrazzini , Sanz
Fernândez, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají , Torres Couto, Vâzquez Fouz
RDE: Guillaume, Heider, Lalor, Pasty
V : Amendola, Bettini, Boissière, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete, Isler Béguin,
Langer, Lannoye, Raffin, Staes, Verbeek
-)

CG : Ephremidis
DR : Blot, Dillen , Gollnisch

PPE : Garcia Amigo
PSE : Sakellariou , Stewart

20. RC Bosnia-Herzegovina
Considerando D

(+)
ARC : Canavarro

LDR: Bertens, Cayet, Delorozoy, Galland, Holzfuss, Larive, Martin Simone M.M.
NI : Domingo Segarra, Geraghty, Grund
PPE : Böge, Borgo, de Bremond d Ars , Cooney , Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, De Matteo,
Elles, Escudero, Fernández-Albor, Fontaine, Friedrich, Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado,

Habsburg, Haller von Hallerstein, Herman , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Langes ,
Lenz, Llorca Vilaplana, McMillan-Scott, Marck, Mendez de Vigo, Moorhouse, Newton Dunn,
Oostlander, Pack, Pesmazoglou, Schiedermeier, Sonneveld, Stewart-Clark, Suârez Gonzâlez,
Theato, Valverde López
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PSE: Arbeloa Muru, Cabezón Alonso, Coimbra Martins , Crampton, da Cunha Oliveira, David,
Denys, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dury, Frimat, Hindley, Hoon, Hughes, Kuhn,
Linkohr, Mebrak-Zaïdi, Miranda de Lage, Newman, Pons Grau , Porrazzini , Sanz Fernandez,

Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají , Stewart, Torres Couto, Vâzquez Fouz
RDE: Guermeur, Guillaume, Heider, Lalor, Pasty
V: Amendola, Bettini, Boissière, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete, Isler Béguin,
Langer, Lannoye, Raffin, Staes, Verbeek
(-)
DR : Blot, Gollnisch
PSE : Sakellariou
RDE : Nianias

21 . RC Bosnia-Herzegovina
m 5

(+)
ARC : Canavarro

LDR: Bertens , Cayet, Delorozoy, Galland, Holzfuss , Larive , Maher, Martin Simone M.M.
NI : Domingo Segarra, Geraghty , Grund
PPE : Böge, Borgo, de Bremond d Ars, Cooney, Cornelissen , Cushnahan, Dalsass, De Matteo,
Elles, Escudero, Fernández-Albor, Fontaine, Friedrich, Gil-Robles Gil-Delgado, Habsburg,
Haller von Hallerstein, Herman, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Langes, Lenz, Llorca
Vilaplana, Marck, Mendez de Vigo, Moorhouse, Newton Dunn, Oostlander, Pack,
Schiedermeier, Sonneveld, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato, Turner, Valverde López
PSE : Cabezón Alonso, Crampton, da Cunha Oliveira, David, Díez de Rivera Icaza, Duarte
Cendán, Ford, Frimat, Hoon, Karellis, Linkohr, Mebrak-Zaïdi, Miranda de Lage, Napoletano,
Newman, Pons Grau, Porrazzini , Sanz Fernândez, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra
Bardají, Stewart, Torres Couto, Vâzquez Fouz
RDE: Guermeur, Guillaume, Heider, Lalor, Pasty

V : Amendola, Bettini, Cramon Daiber, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Isler Béguin ,
Langer, Lannoye, Raffin, Staes, Verbeek
-

DR : Blot, Gollnisch
PSE : Sakellariou
RDE : Nianias

(O)

PSE : Hughes

22. RC Bosnia-Herzegovina
N'- 6

(+)
ARC : Canavarro

CG : Ephremidis
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LDR: von Alemann, Bertens, Cayet, Delorozoy , Galland, Holzfuss, Maher, Martin Simone
M.M.

NI: Domingo Segarra, Geraghty , Grund
PPE: Böge, Borgo, de Bremond d ' Ars, Cooney, Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, De Matteo,
Elles, Escudero, Fernández-Albor, Fontaine, Friedrich, Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado,
Haller von Hallerstein, Herman, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Langes, Lenz, Llorca
Vilaplana, McMillan-Scott, Marck, Mendez de Vigo, Moorhouse, Newton Dunn, Oostlander,
Pack, Pesmazoglou, Schiedermeier, Sonneveld, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato,
Turner, Valverde López
PSE: Cabezón Alonso, Coimbra Martins, Crampton, da Cunha Oliveira, David, Denys, Díez de
Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dury, Ford, Frimat, Goedmakers, Green, Hindley, Hoon, Hughes,
Kuhn, Linkohr, Mebrak-Zaïdi , Miranda de Lage, Napoletano, Newman, Pons Grau, Porrazzini,
Sanz Fernandez, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají , Stewart, Torres Couto, Vazquez
Fouz

RDE: Guillaume, Heider, Pasty

V: Amendola, Bettini , Boissière, van Dijk, Isler Béguin, Langer, Raffin, Verbeek
-)
DR : Blot, Gollnisch
PSE: Sakellariou
RDE: Nianias

23. RC Estados Bâlticos

Alteraçâo 1,1
(+)
ARC : Canavarro
DR: Gollnisch

LDR: von Alemann, Bertens, Cayet, Delorozoy, Galland, Holzfuss, Larive, Maher, Martin
Simone M.M.

NI: Domingo Segarra, Grund

PPE: Anas Cañete, Bôge, Borgo, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d Ars, Cassanmagnago
Cerretti , Cooney, Cushnahan, Dalsass, De Matteo, Elles, Escudero, Fernández-Albor, Fontaine,
Fourçans, Friedrich, Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Habsburg, Haller von Hallerstein,
Herman, Howell , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Langes, Lenz, Llorca Vilaplana,
Marck, Mendez de Vigo, Moorhouse, Newton Dunn, Oostlander, Pack, Schiedermeier,
Sonneveld, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato, Turner, Valverde Lôpez
PSE: Bird, Bru Purón, Cabezón Alonso, Coimbra Martins, Cot, da Cunha Oliveira, David,

Delcroix, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dury, Ford, Frimat, Goedmakers, Green,
Harrison, Hindley , Hoon, Hughes, Karellis, Kuhn, Linkohr, Martin David W. , Mebrak-Zaïdi ,
Miranda de Lage, Newman, Pollack, Pons Grau, Porrazzini, Ramirez Heredia, Sakellariou,
Santos, Sanz Fernandez, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají, Smith Alex, Torres
Couto, Vazquez Fouz, Verde i Aldea, Wilson, Wynn
RDE: Guermeur, Guillaume, Heider, Lalor, Pasty
(O)

NI: Geraghty
PSE: Crampton

V : Amendola, Bettini, Boissière, Cramon Daiber, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Isler
Béguin, Langer, Lannoye, Onesta, Raffin, Staes, Verbeek
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24. RC Estados Bálticos

Alteração 1,2
(+)

LDR: von Alemann, Bertens, Cayet, Galland, Holzfuss, Larive
NI: Domingo Segarra, Grund

PPE: Arias Canete, Böge, Borgo, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d' Ars, Cassanmagnago
Cerretti, Cooney, Cushnahan, Dalsass, De Matteo, Elles, Escudero, Fernández-Albor, Fontaine,
Fourçans, Friedrich, Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Habsburg, Haller von Hallerstein,
Herman, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Langes, Lenz, Llorca Vilaplana, Marck,
Mendez de Vigo, Moorhouse, Newton Dunn, Oostlander, Pack, Pesmazoglou, Schiedermeier,
Sonneveld, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato, Turner, Valverde López
PSE : Bru Purón, Cabezón Alonso, Coimbra Martins , Cot, da Cunha Oliveira, David, Delcroix,

Díez de Rivera Icaza, Dury, Ford, Frimat, Goedmakers, Green, Harrison, Hindley, Hoon,
Karellis, Kostopoulos, Kuhn, Linkohr, Martin David W. , Mebrak-Zaïdi, Miranda de Lage,
Newman, Peters , Pollack, Pons Grau , Porrazzini , Ramirez Heredia, Sakellariou , Santos , Sanz

Fernandez, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra Bardají, Smith Alex, Terron I Cusi, Titley,
Torres Couto, Vazquez Fouz, van Velzen, Verde i Aldea, Wilson, Wynn
RDE: Guermeur, Guillaume, Heider, Lalor, Pasty
V: Bettini, Boissiere, Cramon Daiber, van Dijk, Ernst de la Graete, Isler Béguin, Langer, Onesta,
Staes , Verbeek

(ARC : Canavarro

LDR: Delorozoy, Maher
(O)

PSE: Crampton, Stewart

25. RC Eleições europeias
(+)
ARC : Canavarro

CG : Ainardi , Barata Moura

LDR: von Alemann, Bertens, Cayet, Delorozoy , Galland, Holzfuss, Lanve, Maher, Martin
Simone M.M. , Nielsen, Partsch, Ruiz-Giménez Aguilar
NI: Domingo Segarra, Geraghty

PPE : Anas Canete, Böge, Borgo, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d Ars, Cassanmagnago
Cerretti, Cooney, Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, De Matteo, Elles, Escudero,
Fernández-Albor, Fontaine, Fourçans, Friedrich, Gil-Robles Gil-Delgado, Habsburg, Haller von
Hallerstein, Herman, Howell, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Langes, Lenz, Marck,
Mendez de Vigo, Moorhouse, Newton Dunn, Oostlander, Pack, Prag, Schiedermeier, Seligman,
Sonneveld, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato, Valverde López
PSE: Apolinário, Balfe, Bird, Blak, Bru Purón, Buchan, Coimbra Martins , Cot, Crampton, da
Cunha Oliveira, David, Delcroix , Desama, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán , Ford, Frimat,

Goedmakers, Green, Harrison, Hoon, Karellis, Kostopoulos, Kuhn, Linkohr, Lüttge, Maibaum,
Martin David W. , Mebrak-Zaïdi, Newman, Oddy, Pollack, Pons Grau, Porrazzini, Ramirez
Heredia, Sakellariou, Samland, Santos, Sanz Fernandez, Schmidbauer, Schwartzenberg, Sierra
Bardají , Stewart, Terron I Cusi, Titley, Torres Couto, Van Hemeldonck, Vazquez Fouz, van
Velzen, Verde i Aldea, Visser, Vittinghoff, Wilson, Woltjer, Wynn
RDE: Fitzgerald, Lalor, Nianias
V : Amendola, Bettini, Boissière, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Isler Béguin, Langer,
Lannoye, Onesta, Raffin, Staes, Verbeek
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-

DR : Blot, Dillen
NI : Grund

PSE: von der Vring
RDE : Guermeur

26. Relatório Cornelissen A3-0177/94
N"- 1

(+)
DR : Blot, Dillen

LDR: Bertens, Cayet, Delorozoy, Galland, Holzfuss, Maher, Nielsen, Partsch, Vohrer
NI: Domingo Segarra, Geraghty, van der Waal
PPE : Arias Cañete, Bôge, Borgo, Bourlanges, Brand Hans-Jurgen, de Bremond d Ars,
Cassanmagnago Cerretti, Cooney, Cornelissen, Dalsass, De Matteo, Elles, Escudero,
Fernandez-Albor, Fontaine, Friedrich, Gil-Robles Gil-Delgado, Haller von Hallerstein, Herman,
Hermans , Howell, Inglewood, Kellett-Bowman , Keppelhoff-Wiechert, Lenz, Llorca Vilaplana,
Lulling, Marck, Moorhouse, Pack, Patterson, Pesmazoglou, Prag, Schiedermeier, Schleicher,
Seligman, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato, Valverde Lopez

PSE : Adam, Apolinârio, Arbeloa Muru, Balfe, Bird, Blak, Bru Purón, Cabezón Alonso, Coimbra
Martins, Cot, Crampton, da Cunha Oliveira, David, Delcroix, Desama, Díez de Rivera Icaza,
Duarte Cendán , Elliott, Falconer, Ford, Frimat, Goedmakers , Görlach, Green , Hànsch, Harrison ,

Hindley, Hoon, Jensen, Karellis, Kostopoulos, Kuhn, Linkohr, Lüttge, Maibaum, Martin David
W. , Mebrak-Zaïdi , Newman, Oddy, Onur, Peters, Pollack, Pons Grau, Porrazzini, Ramirez
Heredia, Samland, Santos, Sanz Fernandez, Schmidbauer, Sierra Bardají, Smith Alex, Stewart,
Terron I Cusi, Titley , Tomlinson, Vazquez Fouz, van Velzen, Verde i Aldea, Visser, Vittinghoff,
Wilson, Woltjer, Wynn

RDE: Fitzgerald, Guermeur, Guillaume, Heider, Lalor, Pasty
V : Amendola, Bettini, Boissière, Dinguirard, Ernst de la Graete, Isler Béguin, Iversen, Langer,
Onesta, Staes
-

PPE : Mendez de Vigo
PSE: von der Vring

27. Relatório Cornelissen A3-01 77/94

Alteração oral
(+)
ARC : Canavarro

CG : Barata Moura
DR : Dillen

LDR: von Alemann, Cayet, Delorozoy, Galland, Holzfuss, Maher, Martin Simone M.M. ,
Nielsen, Partsch, Vohrer

NI: Domingo Segarra, van der Waal
PPE: Arias Cañete, Böge, Borgo, Bourlanges , Brand Hans-Jürgen, de Bremond d Ars,
Cassanmagnago Cerretti, Cooney, Cornelissen, Dalsass, De Matteo, Elles, Escudero,
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Fernández-Albor, Fontaine, Friedrich, Froment-Meurice, Garcia Amigo, Gil-Robles
Gil-Delgado, Haller von Hallerstein, Herman, Howell, Inglewood, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Langes, Lenz, Llorca Vilaplana, Lulling, Marck, Mendez de Vigo,
Moorhouse, Pack, Pesmazoglou, Prag, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sisó Cruellas,
Sonneveld, Spencer, Stewart-Clark, Theato, Valverde Lopez, Verhagen

PSE: Adam, Apolinário, Arbeloa Muru, Balfe, Bird, Blak, Bru Purón, Cabezón Alonso, Coimbra
Martins, Cot, Crampton, da Cunha Oliveira, David, Delcroix, Desama, Díez de Rivera Icaza,
Elliott, Falconer, Ford, Goedmakers, Görlach, Green, Hänsch, Harrison, Herve, Hindley, Hoon,
Jensen, Karellis, Kostopoulos, Kuhn, Linkohr, Lüttge, Maibaum, Martin David W. ,
Mebrak-Zaïdi, Newman, Oddy, Onur, Peters, Pollack, Pons Grau, Porrazzini, Ramirez Heredia,
Samland, Santos , Sanz Fernandez , Schmidbauer, Sierra Bardan , Smith Alex , Terrón I Cusi ,

Titley, Tomlinson, Vâzquez Fouz, van Velzen, Verde i Aldea, Visser, Vittinghoff, Wilson ,
Woltjer, Wynn
RDE: Fitzgerald, Guermeur, Guillaume, Heider, Lalor, Pasty
-

PSE: von der Vring
V : Iversen

(O)
PPE : Suàrez Gonzalez

V: Amendola, Bettini, Dinguirard, Ernst de la Graete, Isler Béguin, Langer, Onesta, Raffin

28. Relatório Langer A3-0225/94

Resolução
(+)
ARC : Canavarro

LDR: von Alemann, Bertens, Cayet, Delorozoy, Galland, Maher, Martin Simone M.M. , Nielsen,
Partsch, Ruiz-Giménez Aguilar, Vohrer
PPE: Alber, Anas Cañete, Bôge, Borgo, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d'Ars,
Cassanmagnago Cerretti , Cooney, Coppo Gavazzi , Dalsass, De Matteo, Elles, Fernandez-Albor,
Fontaine, Friedrich, Froment-Meurice, Gil-Robles Gil-Delgado, Guidolin, Herman, Inglewood,
Jackson Christopher M. , Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Langes , Lenz, Lulling,
Mendez de Vigo, Pack, Patterson, Pesmazoglou, Prag, Schiedermeier, Schleicher, Seligman,
Siso Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stewart-Clark, Suârez Gonzalez, Theato, Valverde Lôpez,
Verhagen
PSE : Apolinário, Arbeloa Muru, Balfe, Bird, Blak, Cabezon Alonso, Coimbra Martins ,
Crampton, da Cunha Oliveira, David, Delcroix, van den Brink, Desama, Diez de Rivera Icaza,
Elliott, Ford, Green, Harrison, Hervé, Hindley , Hoff, Jensen, Karellis, Kostopoulos , Kuhn,
Lüttge, Maibaum, Martin David W. , Mebrak-Zaïdi, Miranda de Lage, Newman, Onur, Peters,
Pollack, Pons Grau , Porrazzini , Ramfrez Heredia, Samland, Sanz Fernândez, Schinzel ,

Schmidbauer, Stewart, Terron I Cusi, Tomlinson, Vâzquez Fouz, van Velzen, Verde i Aldea,
Visser, Vittinghoff, von der Vring, Wilson, Woltjer, Wynn

RDE: Fitzgerald, Guermeur, Guillaume, Heider, Lalor, Pasty
V : Amendola, Bettini, Boissière, Breyer, Dinguirard, Ernst de la Graete, Isler Béguin, Iversen,
Langer, Lannoye, Onesta, Staes
-)
DR : Blot, Dillen
NI: Grund
PSE : Van Hemeldonck
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(O)
CG : Barata Moura

29. Relatório Ramirez Heredia A3-0124/94
Considerando i

(+)
ARC : Barrera i Costa, Canavarro, Vandemeulebroucke
CG : Barata Moura

LDR: Cayet, Maher, Nielsen
PPE: Garcia Amigo, Hermans, Kellett-Bowman

PSE: Alexandre, Balfe, Bird, Bombard, Coimbra Martins, Cot, Crampton, Cravinho, da Cunha
Oliveira, Delcroix, van den Brink, Diez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Goedmakers, Green,
Harrison, Karellis, Liittge, Martin David W. , Miranda de Lage, Newman, Oddy , Peters, Pollack,
Ramirez Heredia, Samland, Sanz Fernândez, Schinzel, Schwartzenberg, Stewart, Tomlinson,
Van Hemeldonck, Vâzquez Fouz, van Velzen, Verde i Aldea, Visser, Wettig, Woltjer
RDE : Guermeur, Guillaume , Heider, Lalor
V : Bettini , Raffin, Staes

(-)

LDR: Delorozoy, Partsch, Ruiz-Giménez Aguilar, Vohrer
PPE: Arias Canete, Böge, Borgo, de Bremond d Ars, Cassanmagnago Cerretti, Cooney, Coppo
Gavazzi, Dalsass, De Matteo, Deprez, Elles, Fernández-Albor, Fontaine, Fourçans, Friedrich,
Funk, Guidolin, Habsburg, Haller von Hallerstein, Herman, Inglewood, Keppelhoff-Wiechert,
Langes, Lenz, Luster, Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Pack, Patterson, Pesmazoglou, Prag,
Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sonneveld, Spencer, Suârez Gonzalez, Thyssen, Valverde
López, von Wogau
PSE: Apolinário, Bru Purón, Cabezón Alonso, Denys, Desama, Pons Grau, Porrazzini, Sierra
Bardají, Terrón I Cusi, von der Vring
(O)

PSE: David, Frimat, Jensen, Kuhn, Maibaum, McMahon, Mebrak-Zaïdi , Schmidbauer, Titley
V : Ernst de la Graete

30. Relatorio Ramirez Heredia A3 -01 24/94
Considerando k

(+)
ARC : Vandemeulebroucke
CG : Barata Moura

LDR: Maher, Ruiz-Giménez Aguilar
PPE: Froment-Meurice, Hermans, Valverde Lopez

PSE: Alexandre, Apolinârio, Balfe, Bird, Bombard, Bru Purón, Coimbra Martins, Cot,
Crampton, Cravinho, da Cunha Oliveira, David, Delcroix, van den Brink, Denys, Diez de Rivera
Icaza, Dührkop Dührkop, Frimat, Goedmakers, Green, Harrison, Hindley, Karellis, Lüttge,
Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi, Miranda de Lage, Newman, Oddy, Onur, Peters,
Pollack, Porrazzini, Ramirez Heredia, Samland, Sanz Fernândez, Schinzel, Schwartzenberg,
Stewart, Terron I Cusi , Titley, Tomlinson, Van Hemeldonck, Vâzquez Fouz, van Velzen, Verde i
Aldea, Visser, Wettig, Woltjer, Wynn
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RDE : Guillaume, Heider, Lalor

V: Bettini, Boissiere, Ernst de la Graete, Isler Béguin, Raffin
(-)

LDR: von Alemann, Delorozoy , Partsch, Vohrer

PPE: Arias Canete, Böge, Borgo, de Bremond d' Ars , Cassanmagnago Cerretti, Cooney, Coppo
Gavazzi, Dalsass , De Matteo, Deprez, Elles, Fernández-Albor, Fontaine, Fourçans , Friedrich,
Funk, Garcia Amigo, Guidolin, Habsburg, Haller von Hallerstein, Herman, Inglewood,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Langes, Lenz, Luster, Marek, Mendez de Vigo,
Menrad, Pack, Patterson, Pesmazoglou, Prag, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sonneveld,
Spencer, Suârez Gonzalez, Thyssen, von Wogau

PSE: Desama, Pons Grau, Sierra Bardají, von der Vring
(O)

LDR: Cayet, Nielsen
PSE : Cabezon Alonso, Jensen , Kuhn , Maibaum , Schmidbauer

V : Dinguirard

31 . Relatório Ramirez Heredia A3-0124/94

Alteração 4
(+)
ARC : Vandemeulebroucke
CG : Barata Moura

LDR: Ruiz-Giménez Aguilar
PSE: Crampton, da Cunha Oliveira, Schwartzenberg, Stewart, Van Hemeldonck, Vazquez Fouz,
van Velzen

V: Bettini, Boissiere, Dinguirard, Ernst de la Graete, Isler Béguin, Lannoye, Staes
-)

LDR: von Alemann, Cayet, Delorozoy, Mäher, Nielsen, Partsch, Vohrer
PPE: Anas Cañete, Bôge, Borgo, de Bremond d'Ars, Cassanmagnago Cerretti, Cooney, Coppo
Gavazzi, Dalsass, De Matteo, Deprez, Elles, Fernández-Albor, Fontaine, Fourçans, Friedrich,
Froment-Meurice, Funk, Garcia Amigo, Guidolin, Habsburg, Haller von Hallerstein, Herman,
Hermans, Inglewood, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Langes, Lenz, Luster, Marck,
Mendez de Vigo, Menrad, Pack, Patterson, Pesmazoglou, Prag, Schiedermeier, Schleicher,
Seligman, Sonneveld, Spencer, Suârez Gonzalez, Thyssen, Valverde Lopez, von Wogau
PSE: Apolinário, Desama, Pons Grau , Sierra Bardají
RDE : Guermeur, Guillaume , Heider, Lalor

(O)
PSE : Alexandre , Bird , Bombard, Bru Purón , Cabezon Alonso, Coimbra Martins , Cot, Cravinho ,

David, Delcroix, van den Brink, Denys, Diez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Frimat,
Goedmakers , Green, Harrison, Hindley, Jensen, Karellis , Kuhn, Liittge, Maibaum, Martin David
W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Miranda de Lage, Newman, Oddy, Onur, Peters , Pollack,
Porrazzini, Samland, Sanz Fernândez, Schinzel , Schmidbauer, Terron I Cusi , Titley , Tomlinson,
Verde i Aldea, Visser, von der Vring, Wettig, Woltier, Wynn
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32. Relatório Ramirez Heredia A3-0124/94
N'- 16

(+)

ARC : Bj0rnvig , Canavarro, Vandemeulebroucke
CG : Barata Moura

LDR: von Alemann, Cayet, Maher, Nielsen, Ruiz-Giménez Aguilar, Vohrer

PPE : Mendez de Vigo, Valverde López
PSE: Alexandre, Bird, Bombard, Cabezón Alonso, Coimbra Martins, Cot, Crampton, Cravinho,
da Cunha Oliveira, David, Delcroix , van den Brink, Denys, Dührkop Dührkop, Frimat,
Goedmakers, Görlach, Green, Harrison, Hindley , Karellis, Kuhn, Lüttge, Martin David W. ,
McMahon, Mebrak-Zaïdi, Newman, Oddy , Onur, Peters, Porrazzini , Samland, Sanz Fernândez,
Schinzel , Schwartzenberg, Stewart, Terron I Cusi , Titley, Tomlinson, Van Hemeldonck,
Vâzquez Fouz, van Velzen, Verde i Aldea, Visser, Wettig, Woltjer, Wynn
RDE : Lalor

V : Dinguirard, Isler Béguin, Lannoye, Raffin, Staes
-)

LDR: Delorozoy, Partsch

PPE: Anas Cañete, Bôge, Borgo, de Bremond d'Ars, Cassanmagnago Cerretti, Cooney, Coppo
Gavazzi, Dalsass, De Matteo, Deprez, Elles, Fernández-Albor, Fontaine, Fourçans, Friedrich,
Froment-Meurice, Funk, Garcia Amigo, Guidolin, Habsburg, Haller von Hallerstein, Hermans,
Inglewood, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Langes, Lenz, Luster, Marck, Menrad,
Pack, Patterson, Pesmazoglou, Prag, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sonneveld, Spencer,
Thyssen, von Wogau
PSE : Apolinário, Bru Purón, Desama, Diez de Rivera Icaza, Miranda de Lage, Pollack, Pons
Grau, Sierra Bardají
V : Bettini , Ernst de la Graete

(O)
PSE : Jensen , Maibaum , Schmidbauer

33. Relatório Ramirez Heredia A3-0124/94
N'i 17

(+)

ARC : Bj0rnvig, Canavarro, Vandemeulebroucke
CG : Barata Moura

PPE : Valverde López

PSE: Alexandre, Apolinârio, Bird, Bombard, Bru Purón, Cabezón Alonso, Coimbra Martins,
Cot, Crampton, Cravinho, David, Delcroix, van den Brink, Denys, Díez de Rivera Icaza,
Dührkop Dührkop, Frimat, Görlach, Green, Harrison, Hindley, Jensen, Karellis, Lüttge, Martin
David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Newman, Oddy, Peters, Pollack, Porrazzini, Schinzel,
Schwartzenberg, Stewart, Titley, Tomlinson, van Velzen, Verde i Aldea, Visser, Wettig,
Woltjer, Wynn
RDE : Guillaume , Heider, Lalor

V: Bettini, Boissière, Dinguirard, Ernst de la Graete, Isler Béguin, Lannoye, Raffin, Staes
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(-)

LDR: Delorozoy

PPE: Anas Cañete, Bôge , Borgo, de Bremond d'Ars, Cassanmagnago Cerretti, Cooney , Coppo
Gavazzi, Dalsass, De Matteo, Deprez, Elles , Fernández-Albor, Fontaine, Fourçans, Friedrich,
Froment-Meurice, Funk, Garcia Amigo, Guidolin, Habsburg, Hermans, Inglewood,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Langes, Lenz, Luster, Marck, Mendez de Vigo,
Menrad, Pack, Patterson, Pesmazoglou, Prag, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sonneveld,
Spencer, Suarez Gonzalez, Thyssen , von Wogau
PSE : Balfe, da Cunha Oliveira, Desama, Goedmakers, Miranda de Lage, Pons Grau , Samland,
Sanz Fernandez, Sierra Bardají , Van Hemeldonck, Vazquez Fouz, von der Vring
(O)

LDR: von Alemann, Cayet, Mäher, Nielsen, Partsch, Vohrer
PSE : Kuhn, Maibaum , Schmidbauer

34. Relatório Ramirez Heredia A3-0124/94
N° 18

(+)

ARC : Bj0rnvig , Canavarro, Vandemeulebroucke
CG : Barata Moura

LDR: von Alemann, Cayet, Delorozoy, Maher, Partsch, Ruiz-Giménez Aguilar, Vohrer

PPE: Arias Canete, Böge , Borgo, de Bremond d'Ars, Cassanmagnago Cerretti , Cooney , Coppo
Gavazzi, Dalsass , De Matteo, Deprez, Elles, Fernández-Albor, Fontaine, Fourçans , Friedrich,
Froment-Meurice, Funk, Garcia Amigo, Guidolin, Habsburg, Haller von Hallerstein, Hermans ,
Inglewood, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Langes, Lenz, Luster, Marck, Mendez de
Vigo, Menrad, Pack, Patterson, Pesmazoglou, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sonneveld,
Suârez Gonzalez, Thyssen, Valverde López
PSE: Alexandre, Bird, Bombard, Bru Purón, Cabezón Alonso, Coimbra Martins, Cot, Crampton,
Cravinho, da Cunha Oliveira, David, Delcroix, van den Brink, Denys , Dührkop Dührkop,
Frimat, Goedmakers, Görlach, Green, Harrison, Hindley , Jensen, Karellis , Kuhn, Liittge ,
Maibaum, Martin David W. , McMahon, Mebrak-Zaïdi , Miranda de Lage, Newman, Oddy ,
Peters ,

Pollack,

Porrazzini ,

Ramirez

Heredia,

Samland ,

Schinzel ,

Schmidbauer,

Schwartzenberg, Stewart, Terron I Cusi , Titley, Tomlinson, Van Hemeldonck, Vâzquez Fouz,
van Velzen, Verde i Aldea, Visser, von der Vring, Wettig , Woltjer, Wynn
RDE : Guermeur, Guillaume , Heider, Lalor

V : Bettini, Boissière, Dinguirard, Ernst de la Graete, Isler Béguin, Lannoye, Staes
-)

PPE : von Wogau
PSE : Balfe , Desama, Diez de Rivera Icaza, Sanz Fernandez

35. Relatório Ramirez Heredia A3-0124/94

Resolução
(+)

ARC : Barrera i Costa, Bjørnvig, Canavarro, Vandemeulebroucke
CG : Barata Moura

LDR: von Alemann, Cayet, Mäher, Nielsen, Partsch, Ruiz-Giménez Aguilar, Vohrer
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PPE: Anas Canete, De Matteo, Fernández-Albor, Kellett-Bowman, Mendez de Vigo,
Pesmazoglou, Thyssen, Valverde López
PSE: Alexandre, Apolinârio, Balfe, Bird, Bombard, Bru Purón, Cabezón Alonso, Coimbra
Martins, Cot, Crampton, Cravinho, da Cunha Oliveira, David, Delcroix, van den Brink, Denys,

Desama, Diez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Frimat, Goedmakers, Görlach, Green,
Harrison, Hindley , Jensen, Karellis, Lüttge, Maibaum, Martin David W. , McMahon,
Mebrak-Zaïdi , Miranda de Lage, Newman, Oddy, Onur, Peters, Pollack, Pons Grau, Porrazzini,
Ramirez Heredia, Sanz Fernândez, Schinzel, Schmidbauer, Sierra Bardajf, Stewart, Terron I
Cusi, Titley, Tomlinson, Van Hemeldonck, Vâzquez Fouz, van Velzen, Verde i Aldea, Visser,
von der Vring, Wettig, Woltjer, Wynn
RDE: Lalor

V: Bettini, Boissière, van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Isler Béguin, Lannoye, Raffin,
Staes

H
DR : Blot

LDR: Delorozoy
PPE: Borgo, de Bremond d Ars, Cassanmagnago Cerretti , Cooney, Coppo Gavazzi , Dalsass,
Deprez, Elles, Fontaine, Fourçans, Friedrich, Froment-Meurice, Funk, Garcia Amigo, Guidolin,
Haller von Hallerstein, Hermans, Inglewood, Keppelhoff-Wiechert, Langes, Lenz, Marck,
Menrad, Pack, Prag, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Sonneveld, Spencer, Suârez
Gonzalez, von Wogau
RDE: Guermeur, Guillaume, Heider, Pasty
(O)
DR : Dillen

PPE: Habsburg, Patterson
PSE: Kuhn, Schwartzenberg
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ACTA DA SESSÃO DE SEXTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 1994
(94/C 128/05 )

PARTE

I

Desenrolar da sessão

PRESIDÊNCIA DA SRA. FONTAINE,
Vice-Presidente

(A sessão tem início às 9H00.)

Parlamento, a recomendação ao Conselho da Comissão
dos Assuntos Externos e da Segurança sobre a acção
comum relativa ao Pacto de Estabilidade na Europa
(A3-0242/94) é, nos termos do n2 3 do artigo 922 do
Regimento, considerada aprovada (Parte II, ponto 1 ).

1. Aprovaçâo da acta
A acta da sessão anterior é aprovada.
Intervenções dos Deputados :

— Paisley, que, referindo-se ao relatório Vandemeule
broucke (A3-0151 /94), considera que o mesmo, inscrito
sem debate na ordem do dia de hoje, não deveria ser
votado sem que se esclarecesse que a discriminação que
menciona no que respeita ao acesso ao emprego na
Irlanda do Norte se refere essencialmente aos protestan
tes , e cita vários casos concretos (A Senhora Presidente

toma nota destas afirmações);

— Bettini, que se insurge contra a «simulação parla
mentar», organizada por um grupo estrangeiro, que
deverá ter lugar esta tarde nas instalações do Parlamento
sobre o tema «A família correcta», da qual se dissocia
pois considera que este tema já foi suficientemente
debatido no Parlamento .

2. Transmissão de textos de acordos pelo Con
selho

A Senhora Presidente comunica que recebeu do Conse
lho cópia autenticada dos seguintes documentos :
— Acordo entre a Comunidade Europeia e a Austrália

4. Interrupção da cadeia alimentar (artigo 522
do Regimento)
A Senhora Presidente comunica que, na falta de oposição
escrita, a resolução incluída no relatório Partsch, elabora
do em nome Comissão da Agricultura, das Pescas e do
Desenvolvimento Rural, sobre a adopção de medidas
destinadas a combater os danos ambientais resultantes da

interrupção da cadeia alimentar (A3-0183/94) é, nos
termos do n2 5 do artigo 522 do Regimento, considerada
aprovada (Parte II, ponto 2).

5. EEE e regiões da Comunidade (artigo 522
do Regimento)
A Senhora Presidente comunica que , na falta de oposição
escrita, a resolução incluída no relatório Alex Smith,
elaborado em nome da Comissão da Política Regional , do
Ordenamento Territorial e das Relações com o Poder
Regional e Local sobre os aspectos regionais do Espaço
Económico Europeu e o alargamento da União Europeia
(A3-0155/94) é, nos termos do n2 5 do artigo 522 do
Regimento, considerada aprovada (Parte II, ponto 3).

sobre o comércio de vinho ;

— Acordo entre a Comunidade Europeia e a Republica
da Bulgária sobre a protecção recíproca e o controlo de
denominações de vinho;
— Acordo de cooperação científica e técnica entre a
Comunidade Europeia e a Austrália.

6. Ambiente na CEI, nos Estados Bálticos e na

Geórgia (artigo 522 do Regimento)
A Senhora Presidente comunica que, na falta de oposição
escrita, a resolução incluída no relatório Pimenta, elabo

3. Pacto de Estabilidade na Europa (artigo
922 do Regimento)
A Senhora Presidente comunica que, na falta de oposição
escrita de um décimo dos membros que compõem o

rado em nome da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde

Pública e da Defesa do Consumidor, sobre a situação
ambiental na Comunidade de Estados Independentes, nos
Estados Bálticos e na Geórgia (A3-0230/94) é, nos
termos do n2 5 do artigo 522 do Regimento, considerada
aprovada (Parte II, ponto 4).
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7. Protecção do urso pardo (artigo 52- do
Regimento)

12. Equídeos destinados a concursos * (artigo
143^ do Regimento)

A Senhora Presidente comunica que, na falta de oposição
escrita, a resolução incluída no relatório Raffin, elabora

Segue-se na ordem do dia a votação da:

do em nome da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde

— proposta de directiva do Conselho que altera a

Pública e da Defesa do Consumidor, sobre a protecção do
urso pardo ( Ursus arctos) na Comunidade (A3-0154/94)
é, nos termos do n2 5 do artigo 522 do Regimento,
considerada aprovada (Parte II, ponto 5 ).

1 990, relativa às trocas de equídeos destinados a concur
sos e que estabelece as condições de participação nesses

Directiva 90/428/CEE do Conselho, de 26 de Junho de

concursos (COM(94)001 1 — C3-0088/94)

que tinha sido enviada:
quanto à matéria de fundo: AGRI

8. Relações culturais America Latina — UE
(artigo 522 do Regimento)
A Senhora Presidente comunica que, na falta de oposição
escrita, a resolução incluída no relatório Diihrkop Diihr
kop, elaborado em nome da Comissão para a Cultura, a
Juventude, a Educação e os Meios de Comunicação
Social, sobre as relações culturais entre a União Europeia
e a América Latina (A3-0 1 56/94) é, nos termos do n2 5 do

artigo 522 do Regimento, considerada aprovada (Parte II,
ponto 6).

9. Transição democrática na África Ocidental
(artigo 522 do Regimento)
A Senhora Presidente comunica que, na falta de oposição
escrita, a resolução incluída no relatório Kellett-Bow
man, elaborado em nome da Comissão para o Desenvol
vimento e a Cooperação, sobre os processos de democra
tização nos países da Africa Ocidental (A3-0195/94) é,
nos termos do n2 5 do artigo 522 do Regimento, conside
rada aprovada (Parte II, ponto 7 ).

PROPOSTA DE DIRECTIVA COM(94)OOH — C3
0088/94 :

O Parlamento aprova a proposta da Comissão (Parte II,
ponto 10).

13. Transporte de frutos e produtos hortícolas

da Grécia * (artigo 1432 do Regimento)
Segue-se na ordem do dia a votação da:
— proposta de regulamento do Conselho que altera o
Regulamento (CEE) n0 3438/92 do Conselho que prevê
medidas especiais para o transporte de determinados
frutos e produtos hortícolas originários da Grécia, no
respeitante ao período de eficácia destas (COM(94)OQ89
— C3-0187/94)

que tinha sido enviada:
quanto à matéria de fundo: AGRI
para parecer: ORÇM
PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(94)0089 —
C3-0187/94 :

10. Biomassa (artigo 522 do Regimento)
A Senhora Presidente comunica que, na falta de oposição
escrita, a resolução incluída no relatório Bettini, elabora
do em nome da Comissão da Energia, Investigação e
Tecnologia, sobre um novo futuro para a biomassa
(A3-0229/94) é, nos termos do n2 5 do artigo 522 do
Regimento, considerada aprovada (Parte II, ponto 8).

11 . Acordos entre companhias de transportes

marítimos (artigo 522 do Regimento)
A Senhora Presidente comunica que, na falta de oposição
escrita, a resolução incluída no relatório van Dijk, elabo
rado em nome da Comissão dos Transportes e do Turis
mo, sobre a proposta da Comissão de um projecto de
Regulamento relativo à aplicação do n2 3 do artigo 852 do
Tratado CE a certas categorias de acordos, decisões e
práticas concertadas entre companhias de transportes
marítimos regulares (consórcios) (C3-0518/93 ) (A3
0220/94) é, nos termos do n2 5 do artigo 522 do Regimen
to, considerada aprovada (Parte II, ponto 9).

O Parlamento aprova a proposta da Comissão (Parte II,
ponto 11 ).

14. Reconversão de terras em Portugal
tigo 1432 do Regimento)

* (ar

Segue-se na ordem do dia a votação da:
— proposta de regulamento do Conselho relativo à
reconversão de terras actualmente consagradas às cultu
ras arvenses para a produção animal extensiva em Portu
gal (COM(94)01 14 — C3-0204/94)
que tinha sido enviada:
quanto à matéria de fundo : AGRI
para parecer: ORÇM
PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(94)OH4 —
C3 -0204/94

alteração aprovada : 1

O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada (Parte II, ponto 12).
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15. Relações UE/Víetname (votação)

— do relator sobre esta intervençâo .

Relatório da Comissão dos Assuntos Externos e da

Segurança, sobre o desenvolvimento das relações
entre a União Europeia e o Vietname (A3-01 10/94)

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 15 ).

(relator: Guermeur) (sem debate).

18. Emprego na Irlanda do Norte (votação)

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

Relatório da Comissão dos Assuntos Sociais , do

Alterações aprovadas:l , 2, 3 , 4, 5 , 6, 7 e 8

Emprego e do Ambiente de Trabalho, sobre a discri
minação no acesso ao emprego na Irlanda do Norte

As diferentes partes do texto foram sendo aprovadas

(A3-0151 /94) (relator: Vandemeulebroucke) (sem
debate).

sucessivamente .

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 13).

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO
Por VN (ARC), o Parlamento aprova a resolução :

16. Pesca ao largo da Mauritania

* (votação)

Relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e
do Desenvolvimento Rural, sobre a proposta da
Comissão ao Conselho de um regulamento relativo à
celebração do protocolo que fixa as possibilidades de
pesca e a contribuição financeira previstas no Acordo
entre a Comunidade Europeia e a República Islâmica
da Mauritânia relativo à pesca ao largo da Mauritâ
nia, respeitante ao período compreendido entre 1 de
Agosto de 1993 e 31 de Julho de 1996
(COM(93)0370 — C3-0283/93 ) (A3-0165/94) (rela
tor: Bourlanges) (sem debate).
PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(93)0370 —
C3-0283/93 :

votantes :
a favor:
contra :

abstenções :

77
73
1

3

(Parte II, ponto 16).

19. Relações CE — América Latina e Ásia
(votação)
Relatório da Comissão para o Desenvolvimento e a
Cooperação, sobre a cooperação com os países em
vias de desenvolvimento da América Latina e Ásia
(PVDALA) (A3-0218/94) (relatora: Miranda de
Lage) ( sem debate).

Alterações aprovadas : 1 a 3 em bloco

O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada (Parte II, ponto 14).

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO
O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 17).

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:
O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 14).

17. Relações economicas e comerciais America
Latina — UE (votação)
Relatório da Comissão das Relações Económicas
Externas, sobre as relações económicas e comerciais
entre a União Europeia e a América Latina (A3
0140/94) (relatora: Miranda de Lage) (sem debate).

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO
Alteração rejeitada : 1 por VE

As diferentes partes do texto foram sendo aprovadas
sucessivamente .

20. Ajuda a CEI (votação)
Relatório da Comissão das Relações Económicas
Externas , sobre a avaliação da ajuda ocidental à CEI
(A3-02 14/94) (Relatora: Ranzio-Plath) (sem debate).
PROPOSTA DE RESOLUÇÃO
O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 18 ).

21 . Consequências económicas da situação na
América Central (votação)
Relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e

Monetários e da Política Industrial , sobre as conse

quências económicas e comerciais da situação na

Ãmérica Central para a Comunidade Europeia (A3
0215/94) (Relatora: Junker) (sem debate).

Intervenções dos Deputados :
— Suárez González, que considera que na sua alteração
o relator não apresentou a posição expressa pela comis
são competente e se insurge contra esta prática;

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO
O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 19).
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22. Livro Verde (votação)
Relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e dos

Direitos dos Cidadãos, sobre o Livro Verde apresen
tado pela Comissão relativo ao acesso dos consumi
dores à justiça e à resolução dos litígios de consumo

no Mercado Único (CC>M(93)0576 — C3-0493/93)

(A3-0212/94) (Relator: Medina Ortega) (sem deba
te).

26. Línguas a utilizar na comercialização dos

géneros alimentícios (votação)
Relatório da Comissão do Meio Ambiente, da Saúde
Pública e da Defesa do Consumidor, sobre a comu

nicação interpretativa da Comissão relativa às lín
guas a utilizar na comercialização dos géneros ali
mentícios, na sequência do Acórdão «Peeters»
(CC)M(93)0532 — C3-05 16/93 ) (A3-0234/94) (Re
latora: Thyssen) (sem debate).

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO
O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 20).

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

Preâmbulo, considerandos e n2s 1 a 1 1 : aprovados

23. Aspectos sociais dos transportes (votação)
Relatório da Comissão dos Transportes e do Turis
mo, sobre os aspectos sociais do sector dos transpor

N2 12 (votação em separado requerida pelo Grupo PSE):
rejeitado por VE

tes (A3-0226/94) (Relator: Frode N. Christensen)
( sem debate).

N°s 13 e 14 : aprovados

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

N2 15 (votação em separado requerida pelo Grupo PSE):
rejeitado por VE

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

N2S 16 a 18 : aprovados

Por VN (PPE), o Parlamento aprova a resolução:

24. Politica de transportes na Euro-região
Reno-Mosa (Meuse) (votação)
Relatório da Comissão dos Transportes e do Turis
mo, sobre as lacunas da política dos transportes na
Euro-região Reno-Mosa (Meuse) (A3-0239/94) (Re
latora: von Alemann) (sem debate).

votantes :
a favor:
contra :

87
86
0

abstenções :

1

(Parte II, ponto 24).

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

*
*

*

Alterações aprovadas : 1 e 2

As diferentes partes do texto foram sendo aprovadas
sucessivamente .

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

Intervenção do Deputado Sakellanou, que recorda que só
podem ser tidas em consideração as declarações de voto
apresentadas por escrito por deputados presentes (A
Senhora Presidente responde-lhe que é efectivamente
esse o procedimento seguido).

25. Protecção dos cursos de agua * (votação)
Relatório da Comissão do Meio Ambiente, da Saúde

Pública e da Defesa do Consumidor, sobre a proposta
de decisão do Conselho respeitante à celebração, em
nome da Comunidade, da Convenção relativa à
protecção e utilização dos cursos de água transfron
teiriços e dos lagos internacionais (COM(93)C)271 —
C3-0265/93 ) (A3-0174/94) (relatora: Santos) (sem

27. Gestão de resíduos (votação)
Relatório da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde
Pública e da Defesa do Consumidor, sobre a necessi

dade de desenvolver a estratégia comunitária de
gestão dos resíduos (A3-0224/94) (Relator: Florenz)
(sem debate).

debate).

PROPOSTA DE DECISÃO COM(93)0271 — C3-0265/
93 :

Alterações aprovadas : 1 a 3 em bloco

O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada (Parte II, ponto 23).

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:
O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 23 ).

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

Preâmbulo, considerandos e n£s 1 a 3 : aprovados
N2 4 (votação por partes requerida pelo Grupo PSE):

U parte: até «fiscalidade»: aprovada
2ï parte : até «recursos naturais»: rejeitada por VE
3^ parte : restante texto: aprovada
N2s 5 a 12 : aprovados
O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 25 ).
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28. Ecologia e PNB (votação)
Relatório da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde
Pública e da Defesa do Consumidor, sobre a inclusão

de considerações ecológicas no cálculo do produto
nacional bruto (A3-0244/94) (Relator: Vohrer) (sem
debate).

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 26).

29. Transparência na Comunidade (votação)

— entre as alterações 50 e 51 , teria sido necessário
apresentar uma alteração referente ao Capítulo I,
destinada a alterar o respectivo título: «Erasmus»,
em vez de «Ensino superior»;
— a alteração 82 refere-se ao Anexo, Capítulo II, Acção
1 (e não 2) (refere-se unicamente a algumas versões
linguísticas);

— na alteração 85 , o terceiro travessão («fomentar a
igualdade de oportunidades dessas crianças e
jovens») não consta de certas versões linguísticas ;
— Pack, co-relatora, que apoia esta intervenção e
comunica que apresentará oportunamente uma alteração
oral à alteração 124.

Relatório da Comissão dos Assuntos Institucionais ,

sobre a transparência na Comunidade (92/
2274(SEC) — COM(93)()191 — C3-0199/93 e

COM(93)Ó258) (A3-0153/94) (Relator: Duverger)
(sem debate).

Alterações aprovadas : 1 ; 2 a 9 em bloco ; 10 a 30 em
bloco ; 31 ; 32 a 37 (excepto 33 ) em bloco ; 38 a 40 em
bloco ; 41 a 45 e 126 em bloco ; 47 ; 48 ; 49 e 50 em bloco ;

51 ; 52 ; 125 por VE ; 1 10 alterada oralmente ; 53 e 54 em
bloco ; 55 ; 56 a 59 em bloco ; 60 a 68 (excepto 67 ) em

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

bloco ; 69 ; 70 a 96 em bloco ; 124 alterada oralmente ; 97 a
102 em bloco ; 103 a 107 em bloco

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 27).

Alterações rejeitadas: 108 , 109, 122 por VE, 117, 115 ,
111 , 113 , 114 , 123 , 121 , 112 , 116 , 120, 119e 118

30. Mercado Interno da Comunidade (vota
ção)
Relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e

Monetários e da Política Industrial , sobre o Mercado
Interno da Comunidade — Relatório 1993 da Comis

são (COM(94)0055 — C3-0136/94) (A3-0253/94)
(Relator: de la Câmara Martinez) (sem debate).

Intervenções dos Deputados :
— Barrera i Costa, que propõe uma alteração oral à
alteração 110, que lê : «... (...às línguas da Comunidade
menos divulgadas ... conhecimentos sócio-culturais sobre
o país de acolhimento etc ...). Se fôr caso disso, também
serão incluídas as línguas regionais utilizadas substan
cialmente nas universidades correspondentes , (última
frase inalterada)»;

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 28).

31. Sócrates

***I (votação)

O Parlamento manifesta a sua concordância com a

submissão à votação da alteração 1 10 assim alterada.
— Pack, que propõe uma alteração oral à alteração 1 24,
consistindo em aditar, no final do primeiro parágrafo, as
palavras «Deverão ser desenvolvidos esforços especiais
nos países onde este género de formação ainda não

Relatório Barrera i Costa, Pack e Coimbra Martins

existe .»; em inserir no final da frase introdutória do n2 3 ,

— A3-0250/94

após a palavra «adultos», as palavras «ao nível inter
régional e transnacional»; e em suprimir as alíneas a) a d)
deste número ;

PROPOSTA DE DECISÃO COM(93)0708 — C3-0043/
94 — 94/000 1 (COD):

O Parlamento manifesta a sua concordância com a

submissão à votação da alteração 1 24 assim alterada.

A Senhora Presidente comunica:

— quanto a ordem de votação das alterações, que a
alteração 27 será submetida à votação antes da
alteração 26 e a alteração 126 após a alteração 145 ;
— que os textos das alterações 33 , 46 e 67 estão
integrados respectivamente nas alterações 32, 45 e
66 .

O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada (Parte II, ponto 29).
PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:
Declaração de voto:

Intervenções das Deputadas :

— escrita: Deputado Paisley

— Diihrkop Dúhrkop, para assinalar certos erros mate

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 29).

nais :
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32. Agencia Europeia para a Segurança e a
Saúde no Trabalho * (debate e votação)
O Deputado Gil-Robles Gil-Delgado, em substituição do
relator, apresenta o relatório, elaborado pela Deputada
Oomen-Ruijten, em nome da Comissão dos Assuntos
Sociais, do Emprego e do Ambiente de Trabalho, sobre a
proposta de um regulamento que institui uma Agência
Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho
(C0M(90)C)564 — C3-0372/91 ) (A3-0148/94).

PRESIDENCIA DO SR . ESTGEN ,

VOTAÇAO
PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(94)0020 —
C3-01 10/94 :

O Parlamento rejeita a proposta da Comissão .
PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA :
O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 31 ).

34. Hora de Verão ***II (debate e votação)

Vice-Presidente

Intervenção do Sr. Chnstophersen, Vice-Presidente da
Comissão .
O Senhor Presidente declara encerrado o debate .

VOTAÇAO
PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(90)0564 —
C3-0372/91 :

Intervenção do Deputado Gil-Robles Gil-Delgado, para
assinalar uma correcção à alteração 2, na qual deve
inserir-se, após o termo « instituições», os termos «e
organismos», e que requer que as alterações 21 e 31
sejam votadas em separado.

Alterações aprovadas : 1 a 35 (excepto alterações 2 1 e 3 1 )
em bloco, 2 1 por VE e 3 1
O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada (Parte II, ponto 30).

A Deputada Van Dijk, presidente da Comissão dos
Transportes e do Turismo, em substituição do relator,
apresenta a recomendação para segunda leitura, elabora
da pelo Deputado Amaral em nome da Comissão dos
Transportes e do Turismo, referente à posição comum do
Conselho com vista à adopção de uma sétima directiva do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa às disposi
ções respeitantes à hora de Verão (C3-0100/94 — 94/

Ò469(COD)) (A3-0219/94); solicita ainda que a Comis

são faça uma declaração sobre o assunto, na falta do que
solicitará o reenvio em comissão da recomendação, e
insiste em que esta declaração seja registada em acta.

Intervenção do Sr. Christophersen, Vice-Presidente da
Comissão, que faz uma declaração sobre duas alterações
aprovadas em primeira leitura pelo Parlamento e que o
Conselho não retomou na sua posição comum, declara
ção pela qual se compromete a que a Comissão submeta
ao Parlamento um estudo aprofundado sobre as repercus
sões da passagem da hora de Verão à hora de Inverno e
vice-versa e a aplicação da hora de Verão como tal,
pontos solicitados pelo Parlamento nas suas alterações . A
Comissão compromete-se igualmente a apresentar ao
Parlamento e ao Conselho , antes de 1 de Janeiro de 1996,

um relatório sobre este assunto (o texto completo desta
declaração consta do Relato Integral da sessão).

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA :

Intervenção da Deputada Van Dijk.

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 30).

O Senhor Presidente declara encerrado o debate .

VOTAÇAO

33. Centro Europeu para o Desenvolvimento
da Formação Profissional * (debate e
votação)
O Deputado Kellett-Bowman apresenta o seu relatório,
elaborado em nome da Comissão dos Orçamentos, sobre
a proposta da Comissão ao Conselho de um regulamento
que altera o Regulamento (CEE) n2 337/75 que cria um
Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação
Profissional (COM(94)0020 — C3-01 10/94) (A3-0251 /
94).

Intervenção do Sr. Ruberti , Membro da Comissão.
O Senhor Presidente declara encerrado o debate .

POSIÇÃO COMUM DO CONSELHO C3-0100/94 —
94/0469(COD):

O Senhor Presidente declara a posição comum aprovada
(Parte II, ponto 32).

35. Relações comerciais com países terceiros
no domínio dos transportes aéreos * (de
bate e votação)
O Deputado Prag, em substituição do relator, apresenta o
relatório, elaborado pela Deputada Mclntosh, em nome
da Comissão dos Transportes e do Turismo, sobre a
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proposta alterada da Comissão, apresentada nos termos
do artigo 1132 do Tratado CEE, de uma decisão do
Conselho respeitante a um procedimento de consulta e
autorização para os acordos relativos às relações comer
ciais dos Estados-membros com os países terceiros no
domínio dos transportes aéreos (COM(92)C)434 — C3
0145/94) (A3-0131 /94).

Intervenções dos Deputados Lüttge, em nome do Grupo
PSE, Geraghty (Não-inscritos), do Sr. Christophersen,
Vice-Presidente da Comissão, Prag, Lüttge, Christopher
sen e Prag .

VOTAÇAO
a)

A3 -0 1 64/94

PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(93)0615 —
C3-0020/94 :

O Parlamento aprova a proposta da Comissão (Parte II,
ponto 34 a)).
PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA :

O Senhor Presidente declara encerrado o debate .

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 34 a)).

VOTAÇÃO
PROPOSTA DE DECISÃO COM(92)0434 — C3-0145/
93 :

b)

Intervenções dos Deputados Cayet, que solicita a votação
em separado das alterações 4 e 6, e Prag das alterações

A3-0171 /94

PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(93)0630 —

25 , 26 , 27 e 34 .

C3-0019/94 :

Alterações aprovadas: 1 a 8 (excepto 4 e 6) em bloco ; 4 ;
6; 39 por VE; 9 a 38 (excepto 25 , 26, 27 e 34) em bloco ;
25 a 27 e 34 por VE em bloco

Alterações aprovadas : 1 a 3 em bloco

O Parlamento aprova a proposta da Comissâo assim
alterada (Parte II, ponto 33 ).

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA :
O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 33).

36. Conservação dos recursos da pesca
bate e votação)

* (de

Segue-se na ordem do dia a discussão conjunta de dois
relatórios, elaborados em nome da Comissão da Agricul
tura, das Pescas e do Desenvolvimento Rural :

— do Deputado Lataillade sobre a proposta de regula
mento do Conselho que altera pela décima quinta vez o
Regulamento (CEE) n° 3094/86 que prevê determinadas
medidas técnicas de conservação dos recursos da pesca

O Parlamento aprova a proposta da Comissão assim
alterada (Parte II, ponto 34 b)).

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA :
O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 34 b)).

37. Acordo de Cooperação CE/Republica do
Iémene * (debate e votação)
O Deputado Kostopoulos apresenta o seu relatório, ela
borado em nome da Comissão para o Desenvolvimento e
a Cooperação, sobre a proposta de regulamento do
Conselho relativo à conclusão do Acordo sob a forma de

troca de cartas que altera o Acordo de Cooperação entre a
Comunidade Económica Europeia e a República do

(COM(93)0615 — C3-0020/94) (A3-0164/94);

Iémen (COM(93)0504 — C3-0364/93 ) (A3-0194/94).

— do Deputado Garcia sobre a proposta de regulamen
to do Conselho que institui um regime de compensação
dos custos suplementares gerados pela ultraperifericida
de relativamente ao escoamento de determinados produ
tos da pesca dos Açores, da Madeira, das Ilhas Canárias e
do departamento francês da Guiana (COM(93)0630 —

Intervenções dos Deputados Kellett-Bowman, em nome
do Grupo PPE, Habsburg e do Sr. Christophersen, Vice

C3-0019/94) (A3-0171 /94).

O Deputado Garcia apresenta o seu relatório.
Intervenções dos Deputados Vázquez Fouz, em nome do
Grupo PSE, Arias Cañete, em nome do Grupo PPE,
Maher, em nome do Grupo LDR, Gutiérrez Diaz (Não
inscritos), Cunha Oliveira e do Sr. Christophersen, Vice
Presidente da Comissão .

O Senhor Presidente dá por encerrada a discussão con
junta.

-Presidente da Comissão .
O Senhor Presidente declara encerrado o debate .

O Senhor Presidente comunica que a Comissão informou
o Parlamento da existência de «erros materiais » nos
documentos de base da consulta sobre os acordos com a

índia (relatório Lemmer A3-0208/94) e com o Iémen
(relatório Kostopoulos A3-0194/94). Acrescenta que a
Comissão fez saber que os artigos 1 1 3- e 1 302-W do
Tratado CE constituem a base jurídica apropriada, em
conjugação com o artigo 2282. As comissões parlamenta
res competentes, informadas, manifestaram a sua concor
dância quanto a estas correcções, que serão tomadas em
conta na versão definitiva dos actos do Parlamento .
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VOTAÇÃO

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:

PROPOSTA DE REGULAMENTO COM(93)0504 —

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 36 a)).

C3-0364/93 :

O Parlamento aprova a proposta da Comissão (Parte II,
ponto 35 ).
Intervenção do Deputado Saby , presidente da Comissão
para o Desenvolvimento e a Cooperação, sobre a comu
micação feita antes da votação pelo Senhor Presidente.

b) A3-0098/94

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO
O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 36 b)).
c)

A3-0097/94

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

O Parlamento aprova a resolução legislativa (Parte II,
ponto 35 ).

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 36 c)).
d) A3-0236/94

38. Relações com a índia e o Paquistão e
situação no Sri Lanka * (debate e vota
ção)
Segue-se na ordem do dia a discussão conjunta de quatro

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO
Alteração aprovada : 1

As diferentes partes do texto foram sendo aprovadas
sucessivamente, o n2 4 por votação em separado (PSE).

relatórios .

Declarações de voto:

O Deputado Lemmer apresenta os seus relatórios, elabo
rados em nome da Comissão das Relações Económicas

— oral: Deputada Oddy

Externas , sobre :

— escrita : Deputado Tauran

— a proposta de uma decisão do Conselho relativa à
conclusão do Acordo de Cooperação entre a Comu

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 36 d)).

nidade Europeia e a República da índia em matéria

de Parceria e Desenvolvimento (COM)(93)CK)82 —
C3-0041 /94 (A3 -0208/94);

PRESIDÊNCIA DO SR. PETERS,

— as relações económicas e comerciais entre a Comu

Vice-Presidente

nidade Europeia e a índia (A3-0098/94).

*

O Deputado Hindley apresenta o seu relatório, elaborado
em nome da Comissão das Relações Económicas Exter
nas, sobre as relações económicas e comerciais entre a
Comunidade Europeia e o Paquistão (A3-0097/94). Fala
igualmente em nome do Grupo PSE.

*

*

Intervenção do Deputado Bettini, sobre as resoluções
aprovadas ontem sobre a situação no Burundi e no
Ruanda.

O Deputado Gawronski apresenta o seu relatório, elabo
rado em nome da Comissão dos Assuntos Externos e da

Segurança, sobre a situação no Sri Lanka (A3-0236/94).
Intervenções dos Deputados Titley, relator do parecer da
Comissão dos Assuntos Externos e da Segurança, Pol
lack, presidente da Delegação para as Relações com os

Países do Sul da Ásia e da Associação para a Cooperação
Regional com o Sul da Ásia, Habsburg, em nome do
Grupo PPE, Forte e do Sr. Christophersen, Vice-Presi
dente da Comissão .

O Senhor Presidente dá por encerrada a discussão con
junta.

39. Mecenato na cultura e no desporto (debate
e votação)
O Deputado Frémion apresenta o seu segundo relatório,
elaborado em nome da Comissão para a Cultura, a
Juventude, a Educação e os Meios de Comunicação
Social, sobre o mecenato e o patrocínio na cultura e no
desporto (A3-0157/94).
Intervenções do Deputado Coimbra Martins, em nome do
Grupo PSE, e do Sr. Christophersen, Vice-Presidente da
Comissão .

O Senhor Presidente dá por encerrado o debate.
VOTAÇAO
a)

A3-0208/94

VOTAÇÃO
*

PROPOSTA DE DECISÃO COM(93)0082 — C3-0041 /
94 :

O Parlamento aprova a proposta da Comissão (Parte II,
ponto 36 a)).

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO
Alterações aprovadas: 1 por VE, 2 por VE e 7

Alterações rejeitadas: 3 , 4 e 5
Alteração caduca : 6
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As diferentes partes do texto foram sendo aprovadas
sucessivamente, à excepção dos considerandos C (por
VE), E e G e dos n£s 15 , 16 e 20, que foram rejeitados por
votação em separado (PPE).

42. Declarações inscritas no livro de registos
(artigo 482 do Regimento)
O Senhor Presidente comunica ao Parlamento, nos ter

Declarações de voto:

mos do n2 3 do artigo 482 do Regimento, o número de
assinaturas recolhidas pelas seguintes declarações :

— orais: Deputados Frémion, relator, e Coimbra Mar

N" do documento

tins

:— escritas: Deputado Cunha Oliveira

O Parlamento rejeita a proposta de resolução.

40. Produtos fltofarmaceuticos (artigo 612 do
Regimento) (debate e votação)
O Deputado Chanterie, em substituição do Deputado
Valverde Lopez, apresenta a proposta de resolução,
apresentada em nome da Comissão do Meio Ambiente,
da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor, sobre a

proposta de directiva do Conselho que estabelece o
Anexo VI da Directiva 91 /414/CEE relativa à colocação
no
mercado
de
produtos
fitofarmacêuticos
(COM(93)01 17) (B3-0400/94).

Intervenção do Sr. Christophersen, Vice-Presidente da
Comissão .

Autor

Assinaturas

1 /94

COLLINS

16

2/94

FUCHS

2

3/94

DONNELY

7

4/94

WILSON

14

43. Transmissao 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.
Com a concordância do Parlamento, comunica que irá
transmitir de imediato aos respectivos destinatários as
resoluções que acabam de ser aprovadas .

O Senhor Presidente dá por encerrado o debate.

44. Calendário das próximas sessões

VOTAÇÃO

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO B3-0400/94:

O Senhor Presidente recorda que as próximas sessões do
Parlamento terão lugar de 2 a 6 de Maio de 1994.

O Parlamento aprova a resolução (Parte II, ponto 37).

41. Política audiovisual (declaração)

45. Interrupção da sessão

O Sr. Christophersen, Vice-Presidente da Comissão, faz
uma declaração sobre o Livro Verde da política audiovi

O Senhor Presidente dá por interrompida a Sessão do
Parlamento Europeu .

sual .

Intervenção da Deputada Cayet.

(A sessão é suspensa às 12H35.)

Enrico VINCI,

Egon A. KLEPSCH,

Secretário-Geral

Présidente
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PARTE

II

Textos aprovados pelo Parlamento Europeu

1. Pacto de Estabilidade na Europa (artigo 922 do Regimento)
A3-0242/94

Recomendação sobre a acção comum relativa ao Pacto de Estabilidade na Europa
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta o artigo 922 do seu Regimento,

— Tendo em conta o segundo parágrafo do artigo J.7 do Tratado da União Europeia,
— Tendo em conta a decisão do Conselho de 20 de Dezembro de 1993 relativa a uma acção
comum decidida pelo Conselho, nos termos do artigo J. 3 do TUE, sobre a conferência de
lançamento do Pacto de Estabilidade,

— Tendo em conta a pergunta oral (B3-0009/94) do Deputado Barón Crespo, em nome da
Comissão dos Assuntos Externos e da Segurança, sobre a realização do Pacto de
Estabilidade na Europa,
— Tendo em conta a resposta dada pelo Conselho em 9 de Março de 1994,
— Tendo em conta a sua Resolução de 15 de Dezembro de 1993 sobre o Conselho Europeu de
10 e 11 de Dezembro de 1993 no que se refere à PESC (') e, em especial, os respectivos n2s 5
a 7,

— Tendo em conta a recomendação da Comissão dos Assuntos Externos e da Segurança
(A3-0242/94),

A. Considerando que o Pacto de Estabilidade na Europa tem por objectivo garantir a
consolidação das fronteiras e o respeito dos direitos das minorias, sobretudo nos Estados da
Europa Central e de Leste vocacionados para fazerem parte, numa data mais ou menos
próxima, da União Europeia;
B. Considerando, por conseguinte, que o Pacto é um exercício complementar de diplomacia
preventiva exercida simultaneamente pela CSCE e o Conselho da Europa, que contribuirá
para reforçar a segurança da União Europeia, assegurando a estabilidade nas fronteiras dos
seus Estados-membros ;

C. Considerando que a União Europeia decidiu realizar, em Maio de 1994, uma conferência de
lançamento encarregada de definir o quadro da acção a desenvolver, bem como de lançar
mesas redondas orientadas para problemas específicos previamente identificados ;

D. Considerando que, no final dos trabalhos descritos , uma conferência final terá por objectivo
consagrar, no Pacto de Estabilidade, todos os acordos específicos alcançados, designada
mente nas mesas redondas ;

E. Constatando que o futuro Pacto de Estabilidade terá um cariz simultaneamente aberto em
termos geográficos e evolutivo, e que a prazo será útil associar a este processo os Estados
pertencentes a regiões que desempenham um papel essencial na segurança e estabilidade do
continente europeu e, por conseguinte, na segurança da União Europeia, como todos os
Estados balcânicos e do Cáucaso ;

F. Agradecendo ao Governo francês a iniciativa que esteve na origem do Pacto de Estabilidade
na Europa como acção comum da União Europeia no domínio da PESC,
C)

Cf. acta dessa data (Parte II , ponto 18 b))
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1 . Reconhece a importância do Pacto de Estabilidade para a segurança da União Europeia e do
continente europeu e apoia a acção comum decidida nesta matéria;
2.

Recomenda ao Conselho :

a) que se associe, segundo formas adequadas e através de uma delegação composta por três
membros, à conferência de lançamento que se realizará em Paris a 26 e 27 de Maio de 1994 ;
b) que o mantenha informado, numa base regular e, sendo caso disso, confidencial, sobre a
evolução das mesas redondas ;
c) que o consulte, nos termos do artigo J.7 do Tratado da União Europeia, antes da conferência
final que englobará todos os acordos celebrados e que formarão o Pacto de Estabilidade na
Europa;
3 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente recomendação ao Conselho e, para
informação, à Comissão.

2. Interrupção da cadeia alimentar (artigo 5 22 do Regimento)
A3-0183/94

Resolução sobre a adopção de medidas destinadas a combater os danos ambientais resultantes da
interrupção da cadeia alimentar
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta de resolução apresentada pelos Deputados Liittge e Langenhagen
sobre a adopção de medidas destinadas a combater os danos ambientais resultantes da
interrupção da cadeia alimentar (B3-0299/93 ),
— Tendo em conta a Agenda 21 , Capítulo 17.46,
— Tendo em conta o Relatório Especial n2 3/93 do Tribunal de Contas das Comunidades
Europeias sobre a aplicação de medidas que visam a reestruturação, modernização e
adaptação das capacidades das frotas de pesca da Comunidade,
— Tendo em conta o relatório da Comissão sobre a pesca industrial no Mar do Norte e no
Skagerrak e Kattegat (SEC(92)2046),
— Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão «Avaliação do impacto
biológico da pesca industrial no Mar do Norte, no Skagerrak e Kattegat» (SEC(92)2406),
— Tendo em conta o artigo 452 do seu Regimento,

— Tendo em conta a delegação do poder de decisão na Comissão da Agricultura, das Pescas e
do Desenvolvimento Rural, nos termos do artigo 522 do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural (A3-0183/93 ),

A. Expressando a sua inquietação face as inúmeras deficiências observadas aquando da
atribuição e utilização de ajudas financeiras no âmbito da política estrutural das Comunida
des Europeias no sector da pesca;
B. Manifestando a sua apreensão pelo facto de a ajuda comunitária à criação de capacidades se
encontrar principal e preferencialmente orientada para as regiões sensíveis, que concentram
já as actividades e frotas de pesca mais importantes , isto é, as regiões sobre as quais incide
também de forma mais acentuada o problema do excedente de capacidade, problema esse
que é ou deverá ser solucionado por intermédio das ajudas à paragem definitiva;
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C. Preocupado com o facto de navios de pesca oficialmente retirados da actividade terem sido
vendidos a países terceiros, continuando a ser utilizados para fins de pesca;

D. Apreensivo, dado não terem alguns desses países terceiros assinado os acordos internacio
nais sobre a exploração e conservação dos recursos haliêuticos, o que permite que as
embarcações em causa possam pescar em águas internacionais determinadas, sem que
estejam submetidas às obrigações aplicáveis às embarcações de pesca que arvoram pavilhão
comunitário ;

E. Expressando a sua inquietação face ao facto de, em alguns casos, as capacidades retiradas
com contribuições públicas serem substituídas por novas capacidades ;

F. Considerando que a recente política comum da pesca, prosseguida pela CE, deverá garantir a
manutenção dos stocks a um nível que permita assegurar a subsistência económica do sector
da pesca;

G. Considerando que a consecução deste objectivo exige uma imposição de limites à captura
das unidades populacionais, por forma a que a taxa de captura praticada não ameace, a longo
prazo, os stocks em causa,

H. Considerando que a pesca industrial afecta gravemente, sobretudo os juvenis, o camarão e a
fauna marítima de menores dimensões, prejudicando simultaneamente uma exploração
consentânea com a preservação das espécies piscícolas para consumo humano ;
I.

Registando que a frota pesqueira da CE apresenta um excesso de capacidade, o qual, quando
considerada a totalidade dos bancos de pesca da Comunidade, se cifra, em média, em 40% ;

J.

Considerando que as medidas de modernização promovidas pela Comunidade contribuem,
mediante a instalação de novos motores e de aparelhagem electrónica, para um notório
aumento do esforço de pesca, contrariando, por conseguinte, a almejada adaptação das
capacidades ;

K. Verificando que os melhoramentos técnicos observados no sector em questão, desde a
instituição da política comum da pesca, foram de tal modo importantes que os instrumentos
de captura e de detecção atingiram um grau de perfeição que condicionou uma perturbação
do equilíbrio entre a actividade pesqueira e os recursos haliêuticos, o que significa que todas
as unidades populacionais são agora localizáveis e susceptíveis de ser capturadas com uma
eficiência jamais observada desde o início da sua exploração pelo homem;
L. Considerando que uma redução da intensidade da pesca industrial daria origem a um
considerável aumento de biomassa, o que eventualmente atenuaria a crise a que se assiste no
domínio da pesca para consumo humano ;

M. Apreensivo pelo facto de os múltiplos poluentes oriundos dos rios e da atmosfera e existentes
nas águas costeiras tornarem o meio marinho inabitável para muitos seres vivos que,
frequentemente, constituíam a base nutricional de espécies marinhas de maiores dimensões ;
N. Inquieto face ao facto de a pesca de arrasto intensiva, praticada no mar do Norte, se revestir
de efeitos nocivos de longa duração para o ecossistema dos fundos marinhos ;
O. Considerando que a determinação precisa da capacidade de captura da frota comunitária é
dificultada pela utilização de diferentes unidades de medida nos Estados-membros ;

P. Considerando que preços elevados de retirada conduzem à sobreexploração das zonas
pesqueiras,

1 . Requer a aplicação de um regime de quotas à pesca industrial e o seu controlo rigoroso, uma
vez que a pesca excessiva do sandilho é responsável pela remoção da principal fonte de nutrição
de muitas outras espécies, incluindo valiosos peixes para consumo humano ;

2. Solicita a abolição de métodos de pesca que danifiquem a longo prazo o fundo marinho,
porquanto 90% das espécies marinhas passam fases do seu ciclo biológico no fundo do mar ou no
seu interior;
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3 . Propõe a criação, em zonas apropriadas, de áreas de protecção do fundo marinho, de
extensão suficiente, susceptíveis de ser utilizadas para fins de investigação, nas quais sejam
proibidas todas as actividades de exploração e de carácter nocivo, por forma a que as unidades
populacionais se possam regenerar;
4.

Insta à uniformização das unidades de medida relativas às capacidades de pesca das

diferentes frotas nos Estados-membros ;

5 . Exorta à criação de um ficheiro comunitário dos navios de pesca como instrumento de um
melhor conhecimento da frota de pesca comunitária;
6. Insta a que as medidas de modernização sejam apenas autorizadas quando se trate de
projectos que possibilitem uma melhor valorização das quantidades de captura e uma maior
selectividade das mesmas, bem como a melhoria das condições gerais de trabalho e de segurança
das tripulações ;
7 . Requer que a situação dos stocks de recursos haliêuticos seja estritamente tida em
consideração como critério de elegibilidade de projectos de construção e que, para o efeito, os
meios concedidos à investigação comunitária sejam substancialmente revalorizados ;
8 . Exorta à adaptação da actual capacidade de pesca da frota comunitária a um nível que
permita uma prática da actividade susceptível de assegurar a conservação a longo prazo dos
stocks de recursos haliêuticos, a fim de que estes possam ser objecto de uma exploração
sustentada, regular e economicamente rentável, verificando-se, simultaneamente, a conservação
da diversidade ecológica;
9. Requer a realização de controlos rigorosos, visando obstar a que sejam capturados peixes
de dimensões diminutas e a que os peixes destinados ao consumo humano constituam,
premeditadamente, objecto de transformação em farinha de peixe ;
10. Adverte contra a fixação de preços de retirada demasiado elevados , porquanto os mesmos
dão origem a um excesso de capturas ;

1 1.

Exorta a que sejam impostas restrições à captura de stocks constituídos por juvenis em fase

de crescimento ;

12 .

Insta a que a pesca para consumo humano tenha primazia sobre a pesca industrial ;

13 . Exorta ao desenvolvimento consequente e à promoção do recurso a navios ecologicamen
te sustentáveis e a equipamentos de pesca e métodos de captura selectivos ;
14.

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

3. Espaço Economico Europeu e regiões da UE (artigo 522 do Regimento)
A3-0155/94

Resolução sobre os aspectos regionais do Espaço Economico Europeu e o alargamento da União
Europeia
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta as propostas de resolução apresentadas pelos Deputados :
a) H. F. Kohler e outros, sobre as implicações regionais das negociações AECL-CE sobre a
criação de um Espaço Económico Europeu (EEE) (B3-0690/91 ),
b) McCartin, sobre o desenvolvimento regional no oeste da Irlanda e os Fundos da AECL
(B3-1737/91 ),

c) Cushnahan, sobre a concessão de novos financiamentos integrados no Acordo sobre o
Espaço Económico Europeu (B3-1754/91 ),

— Tendo em conta o Tratado da União Europeia e o Acordo sobre o Espaço Económico
Europeu,
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— Tendo em conta os pedidos de adesão à União Europeia apresentados pela Áustria, Suécia,
Finlândia e Noruega, respectivamente a 17 de Julho de 1989, 1 de Julho de 1991 , 18 de
Março de 1992 e 25 de Novembro de 1992, bem como o alargamento da União Europeia
previsto para 1995 ,

— Tendo em conta os pareceres formulados pela Comissão a propósito do alargamento, bem
como diversos documentos sobre a adesão à União Europeia ('),
— Tendo em conta os regulamentos modificados que regem os Fundos Estruturais para o
período de 1994 a 1999,
— Tendo em conta o artigo 452 do seu Regimento,
— Tendo delegado o poder de decisão, nos termos do artigo 522 do Regimento, 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 e o parecer da Comissão das Relações
Económicas Externas (A3-0155/94),

A. Considerando que, no decurso de escassos anos, a cooperação entre os actuais doze países da
Europa Ocidental evoluiu de um mercado interno comum para a União Europeia (UE) e que
esta entidade tem vivido acontecimentos dramáticos nas suas fronteiras externas, dadas as

transformações económicas e políticas ocorridas na Europa Central e Oriental e devido à
recessão económica generalizada;
B. Considerando que a cooperação entre os Estados-membros da UE e os Estados da
Associação Europeia de Comércio Livre (AECL) foi reforçada pela assinatura do Acordo
sobre o Espaço Económico Europeu (EEE), criando-se assim um mercado interno de 380
milhões de pessoas ;

C. Considerando que a União Europeia e a Suécia, Áustria, Finlândia e Noruega, na sequência
dos pedidos de adesão à União Europeia, chegaram a acordo sobre as negociações de adesão,
adesão essa que depende de processos de ratificação e referendos a realizar nos países
candidatos à adesão; considerando que as negociações poderão conduzir ao alargamento da
União Europeia em 1995 ,

1.

Regozija-se pelo facto de a Áustria, a Finlândia, a Suécia e a Noruega, países signatários do

Acordo EEE, terem pedido a adesão à UE, reconhecendo assim uma identidade e afinidade
mútua europeia e procurando estabelecer uma cooperação com os mesmos direitos e obrigações
face ao espírito e à letra da União Europeia;
2. Lamenta que, em consequência dos resultados do referendo realizado, a Suíça tenha optado
por não ser signatária do Acordo EEE e recorda que o pedido de adesão à União Europeia
apresentado pela Suíça em 26 de Maio de 1992 não foi retirado;

3 . Reconhece que, durante décadas, houve uma cooperação intensa entre a Comunidade e a
AECL e também com os quatro países candidatos, o que sucedeu por motivos económicos,
geográficos e históricos, e assinala que seria vantajoso para todas as partes interessadas reforçar
essa cooperação através do alargamento;
4. Salienta que os quatro países candidatos constituem um grupo de países muito importante
para a UE e vice-versa, no que se refere às relações financeiras, económicas e comerciais, ao que
poderão acrescentar-se outras áreas de cooperação no âmbito das políticas de segurança em
geral, do ambiente, da investigação e desenvolvimento e ainda de outras políticas como, por
exemplo, as da saúde e segurança social, as da educação e cultura, e as dos transportes e turismo;

C)

Áustria, SEC(91 ) 1590, Suécia, SEC(92) 1582, Finlândia, Suplemento 6/92 do Boletim das Comunidades Europeias,
Noruega, Suplemento 2/93 do Boletim das Comunidades Europeias
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5 . Verifica que as políticas regionais e estruturais constituem um dos pontos centrais nas
negociações de adesão, particularmente no que se refere aos três países nórdicos candidatos,
dadas as suas características especiais quando avaliadas segundo os parâmetros socioeconómi
cos tradicionalmente aplicados na UE e confirmados em 1 993 por ocasião da adopção de novos
regulamentos para os fundos estruturais ;
6. Sublinha que os quatro países candidatos manifestaram concordar com as politicas
estruturais da UE e com o principal objectivo da política estrutural de promover a coesão
económica e social ;

7 . Relembra que, pelo alargamento da União aos quatro países candidatos, a superfície desta
será ampliada em mais de 50% , enquanto que a população só irá aumentar em cerca de 6% ;
8 . Salienta que as politicas regionais e o conceito de «penfericidade» irão assumir um novo
significado com o alargamento, especialmente pela adesão de três países nórdicos, implicando
novos desafios para o funcionamento do mercado interno graças a uma maior concorrência, mas
também abrindo novas possibilidades de desenvolvimento se desaparecerem as actuais obstru
ções a uma cooperação plena;
9. Nota que os critérios de elegibilidade para os Fundos Estruturais não suscitam comentários
especiais no caso dos Objectivos n2s 2, 3 , 4 e 5b), iniciativas da Comunidade e assistência do
Banco Europeu de Investimento, relativamente aos quatro países candidatos ; salienta que estes
países sofrem actualmente de altos níveis de desemprego e dos efeitos da reestruturação das
indústrias tradicionais, em termos camparáveis aos dos actuais Estados-membros da União
Europeia;
10. Reconhece que os países nordicos candidatos conhecem problemas regionais específicos,
devido à existência de grandes áreas escassamente povoadas, com menos de 15 habitantes por
Km2 (nalguns casos dois habitantes por Km2), quando comparados com a UE que regista 150
habitantes por Km2; faz notar que os países nórdicos candidatos prosseguem uma política activa
de ocupação em todas as unidades territoriais, política esta que é considerada essencial por
razões de segurança;

11.

Assinala que a província de Burgenland, na Áustria, será reconhecida como uma região do

Objectivo n2 1 no momento da adesão;
12. Assinala a cnação de uma nova categoria — o Objectivo n2 6 — dos Fundos Estruturais
em que o critério de elegibilidade regional será inferior a 8 habitantes por km2, abrangendo
principalmente as regiões árcticas da Noruega, Suécia e Finlândia, e que a ajuda estrutural a
título deste critério abrangerá, respectivamente, 5% , 14% e 17% da população da Suécia,
Noruega e Finlândia;
13 . Assinala, alem disso, que sera tido em conta o PIB per capita e que as zonas elegíveis
correspondem de um modo geral ao nível administrativo e estatístico do NUTS II, embora as
regiões adjacentes tenham sido consideradas elegíveis nos mesmos termos que o são para o
Objectivo n2 1 ;

14. Concorda em que os critérios de elegibilidade vigentes na UE não correspondem as
necessidades reais das regiões árcticas, na medida em que estas estão submetidas a parâmetros
regionais negativos tais como longas distâncias de transporte, densidade demográfica muito
baixa, emigração inter-regional intensa, custos elevados na construção de habitações e
infra-estruturas em geral, bem como condições climáticas particularmente agrestes ;
15 . Sustenta que o acordo de adesão deve permitir que os países nórdicos candidatos
prossigam as suas políticas regionais selectivas que, ao longo de várias décadas, foram
orientadas para práticas activas de ocupação de terras com vista ao desenvolvimento sustentável
de determinadas zonas ;
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16.

É de opinião de que a política regional, tal como se processa nos países candidatos, não

constitui uma distorção da concorrência no caso da adesão, na medida em que a ajuda concedida
às estruturas produtivas pode ser considerada essencialmente como um contributo para o
desenvolvimento sustentável dos territórios respectivos ;
17 .

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

4. Ambiente na CEI, nos Estados Bálticos e na Geórgia (artigo 522 do
Regimento)
A3-0230/94

Resolução sobre a situação ambiental na Comunidade de Estados Independentes, nos Estados
Bálticos e na Geórgia
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta de resolução apresentada pelos Deputados Collins, Schleicher,
Iversen e Amendola sobre a situação ambiental na Comunidade de Estados Independentes,
nos Estados Bálticos, na Geórgia e na Mongólia (B3- 1 398/93),
— Tendo em conta o seu parecer de 14 de Julho de 1993 sobre a proposta de regulamento sobre
assistência técnica a favor da reforma e do relançamento da economia na CEI (TACIS) ('),

— Tendo em conta a sua Resolução de 17 de Setembro de 1993 sobre a poluição do Lago
Baical (2),

— Tendo em conta o artigo 452 do seu Regimento,

— Tendo delegado, nos termos do artigo 522 do Regimento, o poder de decisão na Comissão do
Meio Ambiente , da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor,
— Tendo em conta o relatório da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde Pública e da Defesa
do Consumidor (A3-0230/94),

A. Ciente de que a Rússia e os Estados da CEI herdaram problemas ambientais gigantescos,
incluindo descargas de resíduos nucleares, contaminação química, exaustão dos recursos
naturais, planos de gestão hídrica e de irrigação mal concebidos, que põem em risco a saúde
pública e foram ignorados pela economia de planificação central da ex-União Soviética;
B. Ciente de que estes problemas continuam a existir e há probabilidades de que se agravem
com a continuação do desenvolvimento económico planeado ; que a actual ausência de uma
cadeia de comando permite comportamentos irresponsáveis que provocam, por exemplo, a
devastação das florestas da Sibéria, com a consequente perda da biodiversidade e a redução
da capacidade de absorção do dióxido de carbono pela floresta;
C. Ciente dos problemas resultantes da descarga de resíduos nucleares e da desactivação de
navios movidos a energia nuclear nas águas da ex-URSS , que começam agora a afectar as
águas internacionais ;

D. Ciente de que a ex-URSS e as suas regiões possuem lacunas em termos de legislação e
enquadramento institucional adequados para o desenvolvimento de estratégias ambientais ;
C)
(2 )

JO C 255 de 20.9.1993, p. 81
JO C 268 de 4.10.1993, p. 200
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E. Manifestando a sua opinião de que o desenvolvimento económico da ex-URSS deve tomar
em consideração as preocupações ambientais como condição prévia para o êxito da sua
política económica;
F. Manifestando também a sua opinião de que o reforço das organizações não governamentais
na ex-URSS constitui uma importante condição prévia para o surgimento de uma verdadeira
sociedade civil no processo democrático ;
G. Ciente de que parte da comunidade científica da ex-URSS começa a sofrer um processo de
erosão à medida que a desilusão sobre a eficácia da ajuda ocidental a leva a procurar ajudas
financeiras noutras partes do mundo;
H. Deplorando o facto de o programa TACIS ter funcionado de 1991 a 1993 sem possuir uma
vertente ambiental, ainda que tal seja um requisito específico do Tratado CE e do Tratado da
União Europeia;
I.

Reconhecendo, com satisfação, o facto de a nova versão do programa TACIS , em vigor até
1995 , ter agora uma vertente ambiental, embora verifique que, apesar das restrições que lhe
foram colocadas pelos Estados-membros, o programa TACIS conseguiu consagrar 20% da
totalidade do seu programa regional para 1 993 ao ambiente, e esperando que esta tendência
positiva se mantenha e reforce;

J.

Lamentando o facto de, tanto os Estados-membros da UE, como os Estados receptores da
CEI, não compreenderem a relação de interdependência entre a reforma económica e a
protecção do ambiente, e considerando por isso que a Comissão deve assumir a liderança
nesta questão;

K. Ciente de que, depois de vários debates e resoluções do Parlamento Europeu, Sir Leon
Brittan empenhou agora a Comissão na inclusão de uma dimensão ambiental no regulamen
to TACIS aprovado em 1993 ;
L. Considerando que o programa TACIS permitiu aos deputados do antigo Parlamento Russo,
associados na organização Globe Rússia, trabalharem de forma eficiente em questões
ambientais, e esperando que tal continue na nova Duma (Parlamento),
M. Considerando ter havido uma lamentável diluição da prioridade ambiental no seio do BERD,
tanto a nível da organização como dos projectos,

1 . Solicita a Comissão que reconheça a importância do princípio do crescimento sustentável,
dentro e fora da União, especialmente nos seus programas de assistência económica como o
TACIS , que deverá ser usado como oportunidade para promover um desenvolvimento econó
mico ambientalmente são com uma utilização mínima de recursos naturais ;
2 . Solicita ao Conselho e à Comissão que excluam qualquer negociação com a Ucrânia sobre o
comércio de produtos nucleares ;
3 . Solicita à Comissão que ponha em prática o seu compromisso de criar um programa de
formação global para aumentar a sensibilidade ambiental dos funcionários públicos que
participam no programa TACIS , tanto em termos de situação ambiental na ex-URSS , como de
consequências ambientais de práticas económicas não sustentáveis ;
4. Solicita que a Comissão submeta todos os projectos relevantes do programa TACIS a
avaliações ambientais, e os novos projectos, bem como os projecto sem elaboração, sejam
submetidos a avaliações imparciais do impacto ambiental antes da sua aprovação;

5 . Solicita à Comissão que obrigue as empresas que responderem aos avisos de abertura de
concursos relativos ao programa TACIS , e forem seleccionadas, a aplicarem, nos países
envolvidos neste programa, as normas ambientais em vigor na Comunidade ;
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6.
Solicita que a cooperação com as repúblicas da Rússia, Bielorrússia e Ucrânia seja
prosseguida e reforçada com o intuito de melhorar o auxílio e o acompanhamento médico das
populações vítimas do acidente de Chernobyl ;

7 . Solicita igualmente que sejam concedidos recursos suficientes que permitam a realização
de estudos independentes sobre o cancro da tiróide nas crianças e, de uma forma mais geral,
assegurar o acompanhamento dos efeitos relacionados com pequenas doses de radioactividade a
que as populações estão sujeitas ;
8 . Solicita à Comissão que garanta que os projectos-piloto ambientais, tais como o acompa
nhamento da poluição que ameaça danificar ainda mais a base de recursos naturais da ex-URSS
em áreas como o Lago Baical, as florestas siberianas e o Mar de Arai, Mar Negro e Mar Cáspio,
para designar apenas alguns exemplos, sejam incluídos em programas acordados com as
unidades de coordenação nacional da CEI ;

9 . Solicita à Comissão que apoie os ramos legislativo e executivo do poder na ex-URSS na
implementação de um quadro global jurídico e administrativo para a gestão dos problemas
ecológicos ;
10. Solicita à Comissão que tome em consideração a necessidade urgente de inverter a
tendência actual para a «fuga de cérebros» da ex-URSS , designadamente os que actuavam no
sector do ambiente, pois este grupo de peritos é absolutamente imprescindível para ajudar os
países da ex-URSS no seu processo de recuperação económica;

1 1 . Solicita à Comunidade Europeia que use da sua influência para que a selecção de projectos
de investigação a efectuar pelo Centro Internacional de Ciências e de Tecnologia (CICT) seja
efectuada em função de critérios relacionados com as vantagens de tais investigações para a
melhoria da qualidade ambiental e do bem-estar das populações ;
12 . Solicita à Comissão que apoie o trabalho das ONGs ambientais e de outras áreas e as
universidades e institutos qiie trabalham em questões ambientais nos países da ex-URSS , de
forma a que estas organizações se encontrem em melhor posição para desenvolverem as suas
próprias capacidades em áreas que são relativamente novas para elas ;
13 . Solicita à Comissão que, quando aprovar projectos, promova a participação das institui
ções e peritos locais com competências ambientais nos países da ex-URSS ;
14. Solicita à Comissão que garanta que todos os programas e meios de que actualmente
dispõe, tais como a consultoria governamental, a consultoria legislativa, a geminação, o
co-financiamento, o programa TEMPUS , os seminários, o programa BISTRO e o Serviço de
Quadros Superiores sejam alargados e incluam uma dimensão declaradamente ecológica;
15 . Exorta a Comissão, em conjunto com os países envolvidos no programa TACIS , a
estabelecer um plano estratégico no campo da eficiência energética e em conjugação com
políticas paralelas para a utilização de energias renováveis e a promoção do investimento em
poupança de energia;
1 6. Encarrega o Director Europeu do BERD de inverter a tendência ambiental negativa que
predomina no Banco; recomenda que os investimentos sejam efectuados com base na
sustentabilidade e, neste aspecto, solicita à Comissão e ao Banco que apoiem a criação do
Secretariado da Comissão da Preparação do Projecto Lucerna, no BERD, com o intuito de
garantir a prossecução dos objectivos supramencionados ;

17 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão,
aos Governos e parlamentos da Comunidade de Estados Independentes, dos Estados Bálticos e
da Geórgia, e ao Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento.
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5. Protecção do urso pardo (artigo 52^ do Regimento)
A3-0 154/94

Resolução sobre a protecção do urso pardo (Ursus arctos) na Comunidade
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta de resolução apresentada pela Deputada Diez de Rivera Icaza e
outros, sobre a protecção do urso pardo ( Ursus arctos) na Comunidade (B3-01 27/93 ),

— Tendo em conta a sua Resolução de 1 2 de Outubro de 1988 sobre a aplicação da Convenção
de Berna (relativa à Conservação da Vida Selvagem e dos Habitats naturais da Europa) e da
Convenção de Bona (sobre a Conservação das Espécies Migratórias Pertencentes à Fauna
Selvagem) na Comunidade Europeia ('),
— Tendo em conta a sua Resolução de 16 de Novembro de 1992 sobre o Quinto Programa de
política e acção em matéria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (2),
— Tendo em conta a recomendação n2 10 (9 de Dezembro de 1988 ) do Comité Permanente da
Convenção de Berna relativa à protecção do urso pardo ( Ursus arctos),
— Tendo em conta a sua Resolução de 1 7 de Fevereiro de 1 989 sobre a protecção do urso pardo
na Comunidade (3),
— Tendo em conta a sua Resolução de 1 2 de Junho de 1 992 sobre a aplicação da Convenção de
Berna na Comunidade Europeia (4),
— Tendo em conta a Directiva 92/43/CEE relativa à preservação dos habitats naturais e
semi-naturais e da fauna e da flora selvagens ,

— Tendo em conta as recomendações da IX Conferência Internacional sobre o Conhecimento e
a Gestão dos Ursos : a protecção das populações pequenas , isoladas ou de fraca densidade de
ursos ( 19-22 de Outubro de 1992),

— Tendo em conta o Relatório Especial n2 3/92 do Tribunal de Contas das Comunidades
Europeias sobre o Ambiente,

— Tendo em conta o plano de acção para as zonas protegidas da Europa (UICN, Novembro de
1993 ),

— Tendo em conta a Convenção sobre a Diversidade Biológica, assinada em 9 de Junho de
1992 pela Comunidade e os seus Estados-membros na Conferência das Nações Unidas sobre
o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro,

— Tendo em conta o artigo 452 do seu Regimento,
— Tendo delegado, nos termos do artigo 522 do Regimento, o poder de decisão na Comissão do
Meio Ambiente , da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor,
— Tendo em conta o Relatório da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde Pública e da Defesa
do Consumidor (A3-0154/94),

A. Considerando que a conservação da natureza, da sua flora e da sua fauna, constitui um dos
objectivos prioritários da política ambiental comunitária, bem como do Quinto Programa de
Acção sobre a matéria;

B. Considerando que certas populações de ursos pardos, uma das espécies prioritárias na União
Europeia, se encontram em vias de extinção ;
C. Considerando que o Conselho e a Comissão têm uma parte de responsabilidade nesta
situação, ao apoiarem ou financiarem obras que alteram ou destroem os meios necessários à
sobrevivência da espécie ;
(')
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D. Considerando que compete às diferentes instâncias da União Europeia participar na
protecção das últimas populações de ursos pardos e assegurar a reconstituição dos seus
efectivos a um nível aceitável ;

E. Considerando que se devem reconhecer os esforços que algumas administrações regionais e
nacionais estão a desenvolver, sobretudo nas áreas desfavorecidas, com o objectivo de
proteger e aumentar os habitats necessários ;

F. Considerando que o alargamento dos habitats e dos espaços protegidos implica a limitação
das actividades agrícolas , florestais e turísticas de muitas regiões, em especial das regiões
desfavorecidas ,

1 . Insta o Conselho, a Comissão e os Estados-membros a não instituírem políticas e
financiamentos de obras cujos efeitos contribuam para a regressão das populações de ursos
pardos enquanto não forem implementadas medidas compensatórias perenes dos habitats da
espécie. Estas medidas devem ser apreciadas em função de resultados positivos, tanto no que se
refere à reabilitação dos habitats como aos efectivos da respectiva população;

2. Insta o Conselho, a Comissão e os Estados-membros a paliarem os efeitos negativos das
operações já realizadas, iniciadas ou a concretizar, financiando, designadamente, a reconstitui
ção de meios e de populações, a criação de territórios protegidos, a implementação de «zonas de
passagem» entre populações isoladas que permitam trocas genéticas e sociais indispensáveis à
sobrevivência da espécie ;
3 . Insta o Conselho, a Comissão e os Estados-membros a tomarem medidas mais enérgicas de
luta contra as destruições e capturas de ursos pardos e a aplicarem medidas de protecção estritas e
duradouras dos habitats da espécie;

4. Solicita à Comissão e ao Conselho que concedam prioridade financeira aos programas de
indemnização e compensação dos agricultores pelos prejuízos causados pelas espécies protegi
das ;

5 . Insta o Conselho e a Comissão a aplicarem também as referidas recomendações no âmbito
das negociações com os países que pretendam aderir à União Europeia ou com os quais sejam
concluídos acordos de cooperação;
6. Solicita que os co-financiamentos comunitários dêem prioridade às actividades económicas
compatíveis com a sobrevivência e o desenvolvimento das espécies que constituem uma
característica e uma riqueza do património natural e cultural de zonas afectadas, e se prevejam
acções e fundos de compensação para os prejuízos e/ou limitação das actividades resultantes da
protecção das espécies ;
7.

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e

aos Governos dos Estados-membros .

6. Relações culturais America Latina-UE (artigo 522 do Regimento)
A3-0156/94

Resolução sobre as relações culturais entre a União Europeia e a America Latina

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta de resolução apresentada pelo Deputado Robles Piquer, sobre o
desenvolvimento por parte da Comunidade do conhecimento mútuo entre a América Latina
e a Europa (B 3-0498/89),
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão sobre as orientações para reforçar as relações
entre a CEE e a América Latina (COM(84)0105 ),
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— Tendo em conta as Conclusões do Conselho de 22 de Junho de 1987 , sobre as relações entre
a CEE e a América Latina,

— Tendo em conta a Comunicação da Comissão sobre as orientações para a cooperação com os

países em vias de desenvolvimento da América Latina e da Ásia (COM(90)0176),

— Tendo em conta o Regulamento do Conselho n2 443/92 de 25 de Fevereiro de 1 992, relativo à

ajuda técnica e financeira à cooperação económica com os países em vias de desenvolvi
mento da América Latina e da Ásia ('),
— Tendo em conta a Acta Final da Primeira Reunião Ministerial CEE-Grupo do Rio realizada
em Abril de 1991 ,

— Tendo em conta a Acta Final da Segunda Reunião Ministerial CEE-Grupo do Rio realizada
em Maio de 1992 ,

— Tendo em conta a Acta Final da Terceira Reunião Ministerial CEE-Grupo do Rio realizada
em Abril de 1993 ,

— Tendo em conta a Acta Final da 1 12 Conferência Interparlamentar CEE-América Latina
realizada em Maio de 1993 (2),

— Tendo delegado o poder de decisão na sua Comissão para a Cultura, a Juventude, a Educação

e os Meios de Comunicação Social, nos termos do artigo 522 do seu Regimento,

— 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 (A3-0156/94),
A. Considerando o conjunto de realidades concretas que aproximam a Europa e a América
Latina;

B. Considerando que as importantes alterações registadas na América Latina nos últimos anos,
sobretudo com a adesão aos princípios democráticos, o crescente respeito pelos Direitos do
Homem, a abertura das economias latino-americanas ao mercado mundial e o esforço de
alguns países na via da integração regional ;
C. Consciente dos esforços realizados quer pela UE quer pelos países latino-americanos no
sentido de reforçar as relações entre as duas regiões, sobretudo a nível comercial e industrial
bem como de cooperação científica e técnica e formação de quadros ;
D. Considerando o espaço cultural comum existente entre a UE e a América Latina, apesar das
diferenças económicas e sociais ;
E. Consciente de que até há pouco tempo a cooperação cultural entre a UE e a América Latina
era quase exclusivamente bilateral dada a ausência de instrumentos jurídicos e financeiros ;
F. Considerando que actualmente a maior parte dos acordos de cooperação concluídos com
estes países contêm uma cláusula cultural ;
G. Consciente de que estas cláusulas culturais têm um carácter muito geral e em muitos casos se
limitam a meras declarações de intenção;
H. Considerando a crescente procura por parte dos países latino-americanos de uma cooperação
com a UE no âmbito da cultura e da educação;

I.

Considerando que na Reunião Ministerial CEE-Grupo do Rio, bem como nas Conferências
Interparlamentares CEE-América Latina, se tem vindo a insistir no desenvolvimento das
relações culturais entre as duas regiões ;

(')
(2)
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J.

Considerando as graves dificuldades políticas e económicas com que a maior parte dos
países latino-americanos se debate sobretudo os sectores da população que mais directamen
te sofrem as consequências das mesmas,

K. Consciente das repercussões positivas que a cooperação cultural com a America Latina pode
representar na estabilidade política e no desenvolvimento económico e social da região, bem
como no desenvolvimento de uma cultura da democracia para a paz, a não violência, o
respeito dos Direitos do Homem e a tolerância;
L. Consciente do enriquecimento mútuo que a cooperação cultural pode trazer para a UE e para
a América Latina ;

M. Considerando a multiplicidade étnica e cultural da América Latina, onde em algumas regiões
convivem em estreita relação as culturas indígenas, a europeia e a africana;
N. Considerando que os números 3 dos artigos 1262, 1272 e 1282 do Tratado da União Europeia
salientam nomeadamente que a União Europeia e os Estados-membros deverão favorecer a
cooperação com países terceiros em matéria de educação, formação profissional e cultura;
O. Considerando que as dotações orçamentais da União destinadas à cooperação com os países
terceiros em matéria de cultura e de educação são claramente insuficientes, sobretudo se se
tiverem em conta os postulados do Tratado da União Europeia nesse sentido;
P. Considerando o importante papel que as várias delegações comunitárias estabelecidas em
alguns destes países desempenham no âmbito da cooperação cultural ;
Q. Considerando os vínculos cada vez mais estreitos entre políticas culturais e políticas de
formação, juventude e educação,

1 . Regozija-se com a inclusão nos acordos de associação com os países da America Latina de
cláusulas em matéria de cultura e de educação e solicita que seja envidado um esforço especial no
sentido de desenvolver de um modo considerável a cooperação nestes domínios, pondo à
disposição os meios necessários para a sua realização;
2. Considera fundamental que, para levar a cabo esta cooperação cultural , a Comunidade e as
suas várias delegações naqueles países, colaborem estreitamente com as instituições culturais
europeias já instaladas naquela região bem como com as secções culturais das embaixadas nos
Estados-membros das mesmas ;

3 . Considera que a União deverá ter em consideração as dificuldades políticas e economicas
dos países da América Latina e que, dada a escassez de fundos destinados a esta cooperação
cultural, deverá também, em colaboração com os governos daqueles países, levar a cabo acções

prioritárias destinadas aos sectores da população mais afectados pela crise económica, social,
cultural e educacional , tais como as populações indígenas, as mulheres e os jovens ;

Cultura

4.

Sugere que sejam tomadas as seguintes medidas :

a) multiplicar os encontros entre artistas, escritores e intelectuais da Europa e da América
Latina, e criar um sistema de bolsas e de intercâmbio para jovens artistas,
b) potenciar a edição e a tradução de autores europeus na AL e vice-versa,

c) intensificar a cooperação entre bibliotecas latino-americanas e europeias e facilitar o acesso
de investigadores aos arquivos,
d) potenciar o turismo cultural que respeite o meio ambiente e as culturas indígenas ;
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Património arquitectónico e cultural

5 . Solicita que sejam levadas a cabo acções simbólicas destinadas à protecção, restauração e
conservação do património e que seja facilitado o intercâmbio e a formação de técnicos de
restauro e conservação;

6. Solicita que seja fomentada a cooperação entre museus das duas regiões, facilitando o
intercâmbio temporário e recíproco de obras de arte para a organização de exposições,
seminários e conferências ;

Geminação de cidades

7 . Solicita à Comissão que apoie a geminação entre cidades comunitárias e da AL, em especial
entre as que têm o mesmo nome, como consequência das relações históricas cujo significado
mais profundo importa recuperar;
Informação

8 . Solicita à Comissão que intensifique a política de informação posta já em prática através
das delegações na AL, insistindo sobretudo no processo de integração da AL na UE e as
consequências e vantagens deste processo para a AL ;
9 . Propõe a criação de «Casas da Europa» nos países da AL bem como de secções da Europa
em universidades e instituições culturais latino-americanas ;
Sector audiovisual

10. Salienta o papel fundamental que os meios audiovisuais e de comunicação desempenham
no desenvolvimento da cultura, da formação e da informação livre e responsável, bem como a
participação da sociedade civil no desenvolvimento da democracia e da paz e o respeito pelos
Direitos do Homem ;

11 . Solicita que sejam apoiados os meios de comunicação latino-americanos, em especial
através do intercâmbio de jornalistas e profissionais da comunicação bem como a criação
conjunta e o intercâmbio de programas , a co-produção de filmes e o alargamento àqueles países
do canal europeu de notícias «Euronews»;
Educação, universidade

12. Solicita que seja intensificada a cooperação interinstitucional entre universidades da UE e
da AL e as relações entre sectores empresariais e universitários das duas regiões, e que seja
concedido um maior número de bolsas aos estudantes latino-americanos que frequentem as
universidades dos Estados-membros ;

13 . Solicita à Comissão que apresente, o mais rapidamente possível, um projecto de programa
de intercâmbio de estudantes e professores com a AL, programa Columbus, no sector do ensino
superior e da investigação científica;
14. Sublinha o papel fundamental desempenhado pelo Grupo de Coimbra no âmbito do ensino
universitário e da investigação em ambas as regiões e solicita à Comissão que continue a oferecer
a sua estreita colaboração e a apoiar as acções desenvolvidas por esta rede de universidades ;
15 . Sugere o alargamento da «Cátedra Jean Monnet» às Universidades da AL que manifestem
especial interesse em desenvolver o ensino sobre a Comunidade ;
16. Solicita que seja envidado um esforço especial no âmbito do reconhecimento mútuo de
diplomas, especialmente no que se refere aos diplomas obtidos em universidades da América
Latina ;

17 . Insiste na importância do desenvolvimento do ensino da língua espanhola e da língua
portuguesa nas escolas da Comunidade e paralelamente das outras línguas comunitárias na
América Latina a fim de facilitar a compreensão e o diálogo entre as duas regiões ;
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Formação

18 . Solicita que prossigam e sejam intensificadas as acções já iniciadas sobretudo no que
respeita à formação contínua e à formação de adultos bem como a temas tão candentes como a
protecção do meio ambiente, a saúde, a sida, etc .;
Juventude

19 . Solicita que prossigam e sejam reforçadas as acções já iniciadas pela Comunidade e que
visam intensificar o intercâmbio e a mobilidade dos jovens das duas regiões e que se apoie e
reforçe a colaboração com as organizações de jovens europeias e latino-americanas cujo
objectivo comum seja dar resposta às necessidades dos jovens ;
*
*

*

20. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão
bem como aos Governos e parlamentos dos países da América Latina.

7. Processos de democratização nos países da África Ocidental (artigo 52^ do
Regimento)
A3-0195/94

Resolução sobre os processos de democratização nos países da África Ocidental
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta as propostas de resolução apresentadas pelos Deputados :
a) Cabezon Alonso e Verde i Aldeã, sobre a transição política na Guiné Equatorial
(B3- 1 072/92),
b) Balfe, sobre a democracia nos Camarões (B3- 1501 /92),

— Tendo em conta o artigo 452 do seu Regimento,
— Tendo delegado o poder de decisão na Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação,
em conformidade com o artigo 522 do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação
(A3-0195/94),

A. Considerando que não existe um modelo único de democracia e que cada país tem o direito
de escolher o modelo democrático que melhor se coadune com o tipo de sociedade que o
compõe ;

B. Recordando que, embora os valores democráticos sejam universais, as instituições demo
cráticas devem ter em conta as particularidades étnicas e culturais de cada país ;
C. Recordando que a democracia não se limita à ihstauração de um sistema de pluripartidarismo
e de eleições, mas que também abrange o respeito das liberdades fundamentais e dos Direitos
do Homem, bem como a criação e o funcionamento eficaz de todas as instituições
democráticas ;

D. Considerando que a ausência de democracia económica internacional refreia o desenvolvi
mento económico e social da população africana e que as dificuldades económicas servem
de pretexto a alguns dirigentes para a suspensão da democracia;

E. Recordando que a cooperação descentralizada permite apoiar as forças vivas das sociedades
civis, bem como os partidos políticos, a imprensa, os grupos de pressão e as associações,
todos eles desejosos de instaurar a democracia; recordando, além disso, que a cooperação
descentralizada figura como um elemento destacado na Convenção de Lomé ;
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F. Recordando que os programas de ajustamento estrutural sem dimensão social, as políticas de
monoculturas controladas pelo exterior e o endividamento estão na origem da deterioração
do nível de vida das populações, e salientando que estes problemas económicos e sociais
podem levar ao afastamento dos valores democráticos e à adopção de atitudes autoritárias,

1.

Felicita os Estados da África Ocidental, os partidos políticos e a sociedade civil em geral,

que optaram pela democracia e assumiram o compromisso da instauração democrática de um
regime político baseado no pluralismo pacífico, sem qualquer exclusão ou discriminação, e no
respeito pelos Direitos do Homem ;
2. Recorda à Comissão e ao Conselho que as novas democracias da Africa Ocidental, à
semelhança de outras regiões do mundo, se vêem confrontadas com a dificuldade de proceder
simultaneamente a reformas económicas, políticas e institucionais, com os esforços financeiros
que tal implica;

3 . Solicita à União Europeia que adopte urgentemente medidas de acompanhamento destina
das a atenuar os efeitos perversos da desvalorização do franco CFA para as populações mais

desfavorecidas da África Ocidental ;

4. Solicita à UE e aos seus Estados-membros que continuem a apoiar financeira, política e
tecnicamente os Estados e as sociedades civis que desejem instaurar uma estrutura institucional
democrática e requer, nomeadamente, programas de formação destinados às pessoas empenha
das no bom funcionamento das instituições democráticas — entre outras, juízes, advogados,
forças armadas, funcionários em geral —, bem como a sensibilização da população para os
direitos democráticos que lhe assistem;
5 . Condena sem reserva as violações dos direitos humanos, o bloqueio ou a suspensão dos
processos democráticos por parte de alguns regimes de diversos países ; condena, além do mais, a
apropriação das instituições democráticas por parte das forças armadas ;
6.

Insta a UE e os seus Estados-membros a continuarem a defender claramente a democracia e

a tornarem a democratização e a defesa dos direitos humanos na África Ocidental um elemento
essencial da cooperação e do discurso político, como já sucede noutros países em desenvolvi
mento ;

7.

Rejeita a ideia de uma «África
útil», propalada por determinados governos ocidentais que,

levados por interesses geoestratégicos ou geopolíticos, apoiam as pseudodemocracias e os
regimes autoritários ;
8.

Exige que a UE e os seus Estados-membros ponham termo a toda e qualquer política de

apoio às pseudodemocracias e aos regimes autoritários da África Ocidental, à semelhança do que
sucede noutros PVD, e que continuem a aplicar as sanções contra os referidos regimes,
suspendendo a cooperação com os governos em causa mas mantendo a ajuda humanitária,
sempre que esta seja recebida directamente pelos seus destinatários ;
9.
Solicita ao Conselho e à Comissão que promovam a alteração do artigo 5- da Convenção de
Lomé e que o adaptem a outras convenções já assinadas com outros PVD e com os países de
Leste, onde a democracia e os direitos humanos constituem um elemento essencial da

cooperação e onde a aplicação destas convenções depende do respeito efectivo desses direitos e
valores democráticos ;

10. Solicita às instituições da UE que utilizem mais amplamente as possibilidades de
cooperação descentralizada, tal como esta figura na Convenção de Lomé , tendo em vista retirar
maior partido das organizações populares independentes e democráticas que representam a base
e estão ancoradas na tradição e na cultura das populações ;
1 1 . Insta o Conselho e os Estados-membros a utilizarem todas as possibilidades ao seu dispor
para instaurarem uma verdadeira democracia económica no seio das instituições financeiras .
internacionais ;

12. Solicita aos Estados-membros da UE a aplicação de amplas medidas de anulação da
dívida, de forma a atenuar a pressão económica e social que pesa sobre as populações devido à
aplicação de programas de ajustamento estrutural excessivamente económicos ;
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13 . Regista com satisfação as actividades da OUA nos seus esforços de alcançar uma
resolução pacífica para a guerra civil na Libéria, o que permitirá à Libéria e aos seus países
vizinhos progredirem na via da democracia;

14.

Insta todos os países da África Ocidental a promoverem o desenvolvimento harmonioso

de movimentos da oposição, de partidos políticos, de uma imprensa livre, de sindicatos e de
outras associações que constituem os sinais perceptíveis da democracia e dos Direitos do
Homem ;

15 .

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão, ao Conselho,

aos Governos dos Estados-membros e dos Estados da África Ocidental, à OUA e à ONU.

8. Biomassa (artigo 52° do Regimento)
A3-0229/94

Resolução sobre um novo futuro para a biomassa
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a sua Resolução de 16 de Janeiro de 1993 sobre as energias renováveis ('),
— Tendo em conta o Título XV do Tratado CE e, em particular, os seus artigos 1 302-F, 1 302-G e
1302-1,

— Tendo em conta o artigo 1482 do seu Regimento,
— Tendo delegado, nos termos do artigo 522 do seu Regimento, o poder de decisão na
Comissão da Energia, Investigação e Tecnologia,
— Tendo em conta o relatório da Comissão da Energia, Investigação e Tecnologia e o parecer
da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento Rural (A3-0229/94),
A. Considerando que a União é altamente dependente do aprovisionamento de matérias-primas
para a produção de energia;
B. Tendo em conta o enorme desemprego que a reforma da PAC provocou nas zonas rurais ;
C. Considerando que o número de postos de trabalho criados no sector da biomassa é de 1 1 por
MW instalado na União e de 9,5 nos Estados Unidos da América ;

D. Considerando que, se for correctamente gerida, a biomassa pode ter um impacto ambiental
positivo;
E. Considerando que a coordenação das actividades de investigação e desenvolvimento
científico entre a União e os países em vias de desenvolvimento assume uma importância
fundamental ;

F. Considerando que a eficiência das instalações de produção de energia eléctrica a partir da
biomassa é cada vez maior, situando-se actualmente em 30-36% e podendo ascender a
40-45% ;

G. Considerando que a combustão de leito fluidizado, a pirólise rápida e os geradores a motor
diesel atingiram custos que colocam estas tecnologias no mercado a um preço que oscila
entre 0,057 e 0,065 ecus/Kwh para instalações de uma potência de cerca de 10 MW,
C)

JO C 42 de 15.2.1993 , p. 31
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1 . Reafirma que uma correcta utilização da biomassa contribui para a defesa do ambiente , a
criação de emprego e a autonomia energética;
2. Considera que a principal utilização da biomassa é a produção de electricidade através da
gaseificação e conversão pirolítica de produtos específicos ;

3.

É de opinião que a cultura para fins energéticos deve privilegiar sobretudo os solos áridos e

não utilizados para a produção alimentar e que, de qualquer modo, não deve ser uma cultura
intensiva, mas sim extensiva e compatível com o ambiente ;
4. Propõe que, no âmbito da nova PAC , se crie um programa europeu de investigação e de
demonstração sobre a utilização de culturas para fins energéticos ;

5 . Manifesta a convicção de que apenas devem ser prosseguidos a investigação e o
desenvolvimento industrial das opções capazes de garantir um balanço energético verdadeira
mente positivo ;
6. Exprime grande preocupação pelo desenvolvimento acelerado da tecnologia no Japão e nos
Estados Unidos da América que já começa a manifestar-se neste sector e poderá remeter a
indústria europeia para um lugar subalterno no mercado mundial ;
7 . Reitera o conteúdo do parecer da Comissão da Energia, Investigação e Tecnologia relativo
à proposta de directiva do Conselho sobre a taxa de imposição aplicável aos carburantes para
motores de origem agrícola (CC)M(92)0036) (');

8 . Entende que as potencialidades reveladas pela biomassa justificam o empenhamento do
BEI através da concessão de facilidades de crédito para equipamentos de produção de energia
eléctrica;

9. Congratula-se com a iniciativa das empresas que optaram pela via das sociedades mistas
«agricultores/produtores de electricidade», pois considera que esta é a melhor forma de garantir
um rendimento pelo menos decenal aos agricultores e a segurança de aprovisionamento às
empresas produtoras de electricidade ;
10. Entende que a EUREC deve funcionar como Agência Europeia para as Energias
Renováveis, com o objectivo de :
— estimular o mercado ;

— permitir a realização dos objectivos de penetração do programa Altener;

— coordenar os projectos de tecnologia avançada;
— experimentar e homologar as tecnologias ;
— gerir bases de dados ;

— desempenhar um papel consultivo relativamente à penetração das tecnologias a nível
regional ;
— assegurar a transferência das tecnologias com base num orçamento específico a definir;
— organizar exposições e campanhas de demonstração com vista a eliminar os obstáculos do
mercado ;

1 1 . Entende que a produção de energia eléctrica por meio da biomassa deve ser objecto de
planos energéticos específicos a nível regional, baseados em centrais de elevado rendimento
termodinâmico que utilizem turbinas de tecnologia avançada; entende que, para este fim, se deve
prever um projecto-piloto para a União, um projecto de auto-suficiência eléctrica baseado na
biomassa, um projecto a nível regional que possa tornar operacionais instrumentos industriais ,
financeiros, de transferência tecnológica e técnico-científica, bem como de formação, coopera
ção, controlo do impacto ambiental e demonstração dos sistemas agro-energéticos ;
12 . Convida a Comissão a inserir nos anúncios de concursos públicos planos energéticos
regionais baseados em centrais de elevado rendimento para a produção de electricidade a partir
da biomassa ;

(')

Relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e da Politica Industrial ( A3-0047/94 ) e resolução
legislativa de 8 de Fevereiro de 1994 (JO C 61 de 28.2.1994, p . 40)
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1 3 . Convida a Comissão a desenvolver também a investigação sobre a produção de energia a
partir das algas, retomando os projectos microalgas e macroalgas já desenvolvidos pela DG XII
no início dos anos 80, para assim estabelecer uma cartografia das potencialidades produtivas das
lagoas e das zonas costeiras do Mediterrâneo e do Atlântico e o desenvolvimento das
experiências sobre a conversão pirolítica;

14. Insiste em que, para conferir a justa dimensão à iniciativa em matéria de biomassa, é
fundamental que a DG XII restabeleça sem demora a unidade «Biomassa», inexplicavelmente
suprimida em 1993 ;
15 . Convida a Comissão a lançar programas de investigação e desenvolvimento neste
domínio com países terceiros não europeus ;
16 . Lamenta que a gestão do programa de investigação agro-industrial tenha estado subordi
nada às exigências da DG VI ;

17 . Convida as administrações das instituições europeias a utilizarem o papel produzido a
partir de plantas cultivadas em regime de rotação anual, como está previsto no projecto
co-financiado pela Comissão há dois anos ;
18 .

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão,

aos membros da Assembleia Paritária ACP/CEE, à Eurosolar, à EUREC e à FEER .

9. Acordos entre companhias de transportes marítimos (artigo 522 do Regi
mento)
A3-0220/94

Resolução sobre a proposta da Comissão de um projecto de Regulamento relativo a aplicação do
n? 3 do artigo 852 do Tratado CE a certas categorias de acordos, decisões e práticas consertadas
entre companhias de transportes marítimos regulares (consórcios)
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta o projecto de regulamento da Comissão (C3-0518/93),

— Tendo, nos termos do artigo 522 do Regimento, delegado o poder de decisão na sua
Comissão dos Transportes e do Turismo,
— 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 (A3-0220/94),
1.

Insta a Comissão a inserir no seu projecto de regulamento as alterações que se seguem:
ALTERAÇÔES

TEXTO

DA COMISSÂO (*)

DO PARLAMENTO

(Proposta de alteração 1 )
Após o quinto considerando (novo considerando)
Considerando que tais vantagens contribuem para tornar
mais seguro o transporte marítimo, poupar energia e
prejudicar menos o ambiente;
(*)

JO C 63 de 1.3.1994, p. 8
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TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

(Proposta de alteração 2)
Após o quinto considerando (novo considerando)
Considerando que a isenção de grupo não deverá impli
car consequências negativas para a situação social dos
trabalhadores empregados neste sector;

(Proposta de alteração 3 )
Artigo 62, primeiro parágrafo

Para beneficiar da isenção prevista no artigo 32, um
consórcio deve possuir nos tipos de portos que serve, uma
parte inferior a 30% do tráfego directo calculado em
volume das mercadorias transportadas (toneladas-frete
ou equivalente a 20 pés) quando opera numa conferência
e inferior a 35% quando opera extra conferência. Quando
satisfaz esta condição, não está sujeito a qualquer limite
quanto ao número de companhias marítimas participan

Para beneficiar da isenção prevista no artigo 32, um
consórcio deve possuir nos tipos de portos que serve, uma
parte inferior a 45% do tráfego directo calculado em
volume das mercadorias transportadas (toneladas-frete
ou equivalente a 20 pés) quando opera numa conferência
e inferior a 50% quando opera extra conferência. Quando
satisfaz esta condição, não está sujeito a qualquer limite
quanto ao número de companhias marítimas participan

tes no acordo.

tes no acordo .

(Proposta de alteraçào 4)
Artigo o-, n'- 2

2.

O acordo de consórcio deve conceder as companhias
marítimas que nele se integram o direito de abando
nar, sem incorrer em qualquer penalização, o consór
cio através da concessão em princípio de um prazo de
pré-aviso de seis meses, o qual pode ser dado depois
de um período inicial de 18 meses a contar da entrada
em vigor do acordo.
No entanto, para um consórcio fortemente integrado
que inclui um «pool» líquido de rendimento e impli
ca um grau de investimento muito elevado, resultante
da utilização obrigatória por parte dos seus membros
de navios frigoríficos especificamente adaptados ao
carácter especializado dos tráfegos em que opera, o
prazo de pré-aviso é de seis meses que pode ser dado
após um período inicial de 24 meses a contar da data
de entrada em vigor do acordo.

2.

O acordo de consórcio deve conceder as companhias
marítimas que nele se integram o direito de abando
nar, sem incorrer em qualquer penalização, o consór
cio através da concessão em princípio de um prazo de
pré-aviso de seis meses, o qual pode ser dado depois
de um período inicial de 24 meses a contar da entrada
em vigor do acordo.

No entanto, para um consórcio fortemente integrado
que inclui um «pool» líquido de rendimento e impli
ca um grau de investimento muito elevado, resultante
da utilização obrigatória por parte dos seus membros
de navios frigoríficos,
ou outros navios que requei
ram investimentos elevados, especificamente adapta
dos ao carácter especializado dos tráfegos em que
opera, o prazo de pré-aviso é de seis meses que pode
ser dado após um período inicial de 5 anos a contar da
data da entrada em vigor do acordo.

(Proposta de alteração 5 )
Artigo 122 bis (novo)
Artigo 122 bis
O papel das conferencias e consorcios no transporte
rodoviário deverá ser integrado numa abordagem pluri
modal a realizar pela Comissão antes de 1 de Julho de
1995.

2.

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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10. Equídeos destinados a concursos * (artigo 1432 do Regimento)
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 concursos e que estabelece as
condições de participação nesses concursos (COM(94)OOH — C3-0088/94)

Esta proposta foi aprovada.

11. Transporte de determinados frutos e produtos hortícolas originários da
Grécia * (artigo 1432 do Regimento)
Proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CEE) n° 3438/92 do Conselho
que prevê medidas especiais para o transporte de determinados frutos e produtos hortícolas
originários da Grécia, no respeitante ao período de eficácia destas (COM(94)0089 — C3-0187/94)

Esta proposta foi aprovada.

12. Reconversão de terras em Portugal * (artigo 1432 do Regimento)
Proposta de regulamento do Conselho relativo à reconversão de terras actualmente consagradas
às culturas arvenses para a produção animal extensiva em Portugal (COM(94)OH4 —
C3-0204/94 — 94/0100(CNS)

Esta proposta foi aprovada com a seguinte alteração:
TEXTO

ALTERAÇÔES

DA COMISSÂO

DO PARLAMENTO

(Alteração 1 )
Anexo

Regiões referidas no artigo 1 2:

Regiões referidas no artigo 12:

Distritos de Castelo Branco, Santarém, Lisboa, Setúbal ,

Distritos de Castelo Branco, Santarém, Lisboa, Setúbal ,

Évora, Beja e Faro.

Portalegre, Évora, Beja e Faro.

13. Relaçôes UE/Vietname
A3-01 10/94

Resolução sobre o desenvolvimento das relações entre a União Europeia e o Vietname
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta de resolução apresentada pelo Deputado Tsimas, sobre as
relações entre a CEE e o Vietname (B3-0265/90),
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— Tendo em conta a sua Resolução de 12 de Setembro de 1991 sobre a situação no Sudeste
Asiático ('),

— Tendo em conta sua Resolução de 12 de Junho de 1992 sobre as relações económicas e
comerciais da Comunidade Europeia com os países da Indochina (2),

— Tendo em conta sua Resolução de 29 de Outubro de 1993 sobre as relações económicas e
comerciais entre a Comunidade Europeia e o Vietname (3),
— Tendo em conta a sua Resolução de 19 de Novembro de 1993 sobre a participação da
Comunidade no programa internacional de reintegração dos refugiados vietnamitas (4),
— Tendo em conta o artigo 452 do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos e da Segurança (A3
0110/94),

A. Considerando que o Vietname, devido por um lado à sua tradição histórica e, por outro lado,
à importância e dinamismo económico da sua população, desempenha um papel fundamen
tal na península indochinesa e até em todo o Sudeste Asiático ;
B. Considerando, com efeito, o peso determinante da História na situação actual do Vietname e ,
em particular, a influência que, durante séculos , a ameaça chinesa exerceu sobre a política
desta nação;
C. Considerando que esta ameaça que paira sobre o povo vietnamita está longe de se extinguir e
não deixa de se fazer sentir ao nível das orientações diplomáticas do Vietname ;

D. Reconhecendo também que os países desenvolvidos da Ásia, da América e da Europa são, a
vários títulos, responsáveis pelo sofrimento a que está sujeita a população vietnamita;
E. Tendo em conta nomeadamente o sentimento poderoso que a guerra gerou na consciência
colectiva do Vietname relativamente aos Estados Unidos ;

F.

Salientando que desde 1945 o Vietname tem lutado duramente pela sua independência, mas
lamentando que se registem progressos ainda insuficientes em direcção à democracia;

G. Considerando que, depois dos acordos de Paris sobre o Camboja, o Vietname escolheu a
coexistência pacífica e que a principal preocupação parece doravante ser a modernização do
seu sistema económico, nele introduzindo os mecanismos da economia de mercado, e a sua

integração na economia mundial ;
H. Considerando que a União Europeia, à qual o Vietname e outros países da região estão
ligados , nomeadamente por laços culturais e históricos, pode contribuir de modo útil para a
realização destes dois objectivos e que o acordo de cooperação a negociar brevemente entre
as duas partes vai precisamente neste sentido;

I.

Congratulando-se com a evolução positiva de toda a região desde que a paz regressou ao
Camboja e registando em particular a intensificação das relações comerciais entre os países
do Sudeste Asiático e os esforços de liberalização económica no sul da China;

J.

Congratulando-se com o facto de o Governo dos Estados Unidos, não obstante as pressões
políticas internas, ter decidido renunciar ao embargo contra o Vietname ;

K. Congratulando-se com o acordo de princípio concluído entre o Vietname e o Fundo
Monetário Internacional e com o restabelecimento de contactos económicos com Estados

-membros e empresas da União Europeia;

L. Considerando que o Vietname, país em transição para a economia de mercado, está ainda
longe de ter realizado as reformas políticas necessárias para aí criar as condições para que se
instale a democracia, mesmo que se tenham detectado alguns progressos , ainda tímidos, é
certo, neste domínio ;

(')
(2)
(3)
O

JO C 267 de 14.10.1991 , p. 9
JO C 280 de 28.10.1991 , p. 56
Cf. acta dessa data (Parte II , ponto 11 )
JO C 329 de 06.12.1993 , p. 379
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M. Consciente ao mesmo tempo de que a transição para a economia de mercado provoca
inevitavelmente tensões sociais que o Vietname tem de controlar para evitar qualquer
tentação nostálgica susceptível de pôr em causa as conquistas já alcançadas, incluindo os
passos ainda tímidos na via da democracia e da tolerância religiosa;

N. Considerando que tudo isto deve ser tido em consideração no desenvolvimento das relações
entre a União Europeia e o Vietname ;
O. Recordando com efeito que «o desenvolvimento e o reforço da democracia e do Estado de
direito, bem como o respeito pelos Direitos do Homem e das liberdades fundamentais» é um
objectivo essencial da PESC consagrado no Tratado da União Europeia e que todos os
progressos significativos realizados neste campo por parte do Vietname poderiam contribuir
positivamente para a evolução das suas relações com a União Europeia;
P. Considerando, neste contexto, que certas intervenções administrativas das autoridades
vietnamitas violam as liberdades fundamentais e são contrárias aos princípios consagrados
nos acordos de cooperação da União Europeia, debilitando assim a posição internacional do
Vietname ;

Q. Considerando que a costa asiática do Pacífico corre o risco de ser dominada por um ou vários
grandes países ; verifica com satisfação que o Vietname acolhe favoravelmente a presença de
outros parceiros susceptíveis de contrabalançar esse poderio;
R. Considerando a importância geo-estratégica do Vietname, país situado nas proximidades de
uma das vias marítimas mais utilizadas do mundo ;

S. Considerando que a União Europeia, perante os grandes agrupamentos económicos
regionais (ALENA e APEC) que se desenham, tem incontestável interesse em ganhar
influência na região;
T. Afirmando que o Vietname pode constituir precisamente uma peça importante nesse sentido
e que a sua posição estratégica no Sudeste Asiático traria uma nova dimensão à PESC se a
União Europeia conseguisse estabelecer laços estreitos com este país e com os outros
Estados da região,
1.

Vincula a União Europeia, tanto no quadro da PESC como no da sua politica de cooperação

económica com os países da Ásia, a desenvolver as suas relações com o Vietname e a concluir
rapidamente com aquele país as negociações de um acordo de cooperação como primeira etapa
nas relações entre as partes ;
2. Solicita à Comissão, tendo em conta o levantamento do embargo americano contra o
Vietname e a nova situação concorrencial que daí resultará, que conclua urgentemente o acordo
supramencionado ;
3 . Solicita que o acordo de cooperação em curso de negociação com o Vietname faça
expressamente referência aos princípios da Carta das Nações Unidas bem como ao respeito pelos
Direitos do Homem e dos valores democráticos ;

4. Solicita, em conformidade com a recomendação formulada em três ocasiões e à qual a
Comissão não deu seguimento, a abertura imediata de uma delegação neste país, bem como o
estabelecimento de relações interparlamentares entre o Parlamento Europeu e a Assembleia
Nacional vietnamita;

5 . Espera que o Vietname acompanhe o seu programa de reformas económicas destinadas a
criar as condições para a economia de mercado das reformas políticas necessárias que lhe
permitirão juntar-se ao grupo das «democracias de mercado», e convida a União Europeia e os
seus Estados-membros a apoiarem o programa de reformas do Governo vietnamita, insistindo na
necessidade de prosseguir as alterações no plano dos Direitos do Homem e das liberdades
públicas ;
6.
Recorda que, de harmonia com os objectivos prosseguidos pela União Europeia, o
progresso económico deve realizar-se no âmbito de um «desenvolvimento sustentável», o que
implica uma protecção sanitária e social das populações, o respeito pelo ambiente, o apoio aos
mercados locais e a promoção de uma autosuficiência alimentar e energética; é, por conseguinte,
de parecer que o programa de cooperação para o desenvolvimento deverá ser alargado a esses
domínios ;
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7.

É de opinião que o desenvolvimento económico do Vietname poderá ter efeitos sobre as

economias dos países limítrofes e que isso permitiria criar um sub-agrupamento regional
(Vietname, Camboja, Laos, Tailândia, Malásia, Singapura, Indonésia, Filipinas e Brunei) capaz
de contrabalançar eventualmente outras potências de tendência hegemónica;
8 . Faz por isso votos para que o Vietname venha a aderir o mais brevemente possível à
ANASE, o que contribuirá para a instauração de um clima de confiança mútua entre os países da
zona e para o reforço da estabilidade na região;
9. Declara-se preocupado com os problemas colocados pelas zonas marítimas contestadas à
volta das ilhas Paracels e Spratly e do golfo de Sião e convida as partes interessadas a
enveredarem pela via negocial ou pela arbitragem em vez de recorrerem à força para a resolução
destes diferendos ;

10. Convida o Conselho e a Comissão a estudarem os múltiplos aspectos do desenvolvimento
das relações internacionais na região asiática e a informarem o Parlamento Europeu sobre o
modo como as relações entre a União Europeia e o Sudeste Asiático poderão ser desenvolvidas ;

11 . Deseja com efeito que sejam reunidas as condições para que a União Europeia, sem
qualquer excepção, desenvolva relações com todos os países da zona, incluindo a Indonésia;
12 . Reclama que seja prestada particular atenção ao desenvolvimento do intercâmbio de
recursos humanos com o Vietname, tanto no plano da cultura, do intercâmbio de estudantes, da
formação de quadros nas técnicas da economia de mercado, da cooperação nas áreas científica e
técnica, como no campo do estudo das línguas dos Estados-membros da União Europeia;
13 . Congratula-se com as primeiras actividades empreendidas em colaboração com ONG
europeias e exorta as autoridades do Vietname a criarem as condições para um diálogo aberto, de
modo a intensificarem o intercâmbio de recursos humanos na perspectiva de uma cooperação a
longo prazo benéfica para ambas as partes ;

14.

É de opinião que a União Europeia, em colaboração com as autoridades vietnamitas, deve

criar as condições jurídicas necessárias para facilitar os investimentos estrangeiros, deve
encorajar as suas empresas a desenvolver «joint ventures» no Vietname, devido à importância
deste mercado de cerca de 70 milhões de consumidores , que poderá seguidamente funcionar
como uma ponte para abastecer outros mercados do Sudeste Asiático, do sub-continente indiano
e até mesmo da China; reitera, neste contexto, o conteúdo da sua Resolução de 29 de Outubro de
1993 sobre as relações económicas entre a Comunidade e o Vietname ;
15 . Congratula-se, nesta perspectiva, com as iniciativas dos Estados-membros da União
Europeia que intensificam as suas relações bilaterais com o Vietname ; regista com interesse o
esforço particular feito pela França no sentido da normalização da posição vietnamita
relativamente ao FMI ;

16.

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão,

bem como ao Governo vietnamita.
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14. Pesca ao largo da Mauritânia

*

A3-0165/94

Proposta de regulamento do Conselho relativo a celebração do protocolo que fixa as possibili
dades de pesca e a contribuição financeira previstas no Acordo entre a Comunidade Europeia e a
República Islâmica da Mauritânia relativo à pesca ao largo da Mauritânia, respeitante ao
período compreendido entre 1 de Agosto de 1993 e 31 de Julho de 1996 (COM(93) 0370 —
C3-0283/93)

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

(Alteração 1 )
Após o terceiro considerando (novo considerando)

Considerando que é importante melhorar a informação
da autoridade orçamental, a Comissão deverá fornecer
anualmente um relatório sobre o estado de aplicação do
presente acordo, a fim de facilitar as decisões aquando do
processo orçamental anual;

(Alteração 2)
Artigo 2- bis (novo)

Artigo 22 bis

A Comissão apresentara anualmente a Autoridade Orça
mental um relatório circunstanciado sobre o estado de

aplicação do presente acordo.
(Alteração 3 )
Artigo 2'i ter (novo)

Artigo 22 ter
No decurso do ultimo ano do período de validade do
presente protocolo e antes da conclusão de qualquer
acordo de renovação, a Comissão apresentará ao Conse
lho e ao Parlamento Europeu um relatório sobre o grau
de utilização e as condições de execução do presente
acordo, quer no que respeita aos aspectos haliêutico e
científico, quer quanto à sua incidência em matéria de
formação profissional.

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de
regulamento do Conselho relativo à celebração do protocolo que fixa as possibilidades de pesca e
a contribuição financeira previstas no Acordo entre a Comunidade Europeia e a República
Islâmica da Mauritânia relativo à pesca ao largo da Mauritânia, respeitante ao período
compreendido entre 1 de Agosto de 1993 e 31 de Julho de 1996 (COM(93)0370 — C3-0283/93)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(93)0370),

— Consultado pelo Conselho, nos termos do artigo 432 e dos n2s 2 e 3 , primeiro parágrafo, do
artigo 2282 do Tratado CE (C3-0283/93),
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— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural, bem como os pareceres da Comissão dos Orçamentos e da Comissão para o
Desenvolvimento e a Cooperação (A3-0165/94),

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 modificar substancialmente a proposta da

Comissão ;

4.

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

15. Relações economicas e comerciais America Latina — UE
A3-0 140/94

Resolução sobre as relações económicas e comerciais entre a União Europeia e a América Latina
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a sua Resolução de 23 de Janeiro de 1987 sobre as relações económicas
entre a Comunidade Europeia e a América Latina ('),
— Tendo em conta a Acta Final da XB Conferência Interparlamentar Comunidade Europeia —
América Latina (2),

— Tendo em conta o parecer da Comissão das Relações Económicas Externas sobre um Plano
Europeu para a América Latina (B3- 1079/90) (3),
— Tendo em conta a proposta de resolução apresentada pelo Deputado Escuder Croft sobre as
relações económicas e comerciais entre a Comunidade Económica Europeia e a América
Latina (B3-0488/91 ),
— Tendo em conta a proposta de resolução apresentada pela Deputada Llorca Vilaplana sobre o
eventual estabelecimento de um Mercado Comum Atlântico (B3- 1 349/93 ),

— Tendo em conta as suas resoluções de 13 de Julho de 1990, 22 de Fevereiro de 1991 , 14 de
Fevereiro de 1992 , 15 de Maio de 1992 , 19 de Novembro de 1992 , 15 de Julho de 1993 , 10 de

Setembro de 1993 e 15 de Julho de 1993 sobre a celebração dos acordos-quadro de
cooperação comercial e económica entre a Comunidade Económica Europeia e as Repúbli
cas da Argentina, do Chile, do Uruguai, do Paraguai, do Brasil, da Costa Rica, de El
Salvador, da Guatemala, das Honduras, da Nicarágua e do Panamá, os Estados Unidos
Mexicanos e o Pacto Andino (4),

— Tendo em conta a sua Resolução de 15 de Dezembro de 1992 sobre o Acordo de Comércio
Livre entre os Estados Unidos da América, o Canadá e o México (5),

— Tendo em conta o parecer da Comissão das Relações Económicas Externas e o parecer da
Comissão dos Transportes e do Turismo (A3-0140/94),
(')

JO C 46 de 23.02.1987, p. 102

(2)
0

PE 205.158
PE 200.038

(4)

JO C 231 de 17.9.1990, p. 215 ; JO C 72 de 18.3.1991 , p. 193 ; JO C 67 de 16.3.1992, p. 221 ; JO C 150 de 15.6.1992, p.
363 ; JO C 337 de 21.12.1992, p. 237 ; JO C 255 de 20.9.1993 , p. 168 ; JO C 267 de 14.10.1991 , p . 165 ; JO C 255 de
20.9.1993, p. 167 .
JO C 21 de 25.1.1993 , p. 77

(5)
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A. Manifestando a sua satisfação pelos progressos conseguidos na consolidação da democracia
na América Latina, com excepção de alguns países, bem como pelas perspectivas de
recuperação da economia latino-americana, convicto de que se trata de dois processos não só
paralelos mas complementares e estreitamente ligados entre si ;

B. Considerando que a revitalização dos processos de integração económica e comercial no
continente americano deveria favorecer uma melhor inserção da América Latina no quadro
da economia e da política internacionais ;

C. Considerando que, devido à crescente interdependência na economia mundial e à emergên
cia de programas globais, a União Europeia não pode ficar à margem dos processos de
integração económica e comercial no continente americano;
D. Considerando que os programas de saneamento económico e financeiro que os Governos se
viram obrigados a aplicar implicaram elevados custos sociais, o empobrecimento de largas
camadas da população e o agravamento das desigualdades na distribuição dos rendimentos e
da riqueza;
E. Considerando que a consolidação da democracia na região depende em grande medida da
dimensão e da eficácia dos programas sociais de luta contra a pobreza;
F. Considerando que a dívida externa continua a constituir um sério obstáculo ao desenvolvi
mento económico e social da América Latina, uma vez que limita a capacidade de
crescimento ao adiar a modernização da economia e impedir a manutenção e modernização
das infra-estruturas sociais ;

G. Considerando que incrementar ou fomentar a substituição de culturas e a diversificação
através da ajuda técnica e financeira são condições indispensáveis para paliar os efeitos
desestabilizadores negativos que a economia da droga exerce sobre as frágeis democracias
andinas e centro-americanas ;

H. Considerando que a maioria dos países latino-americanos destinatários de tratamento pautal
preferencial no âmbito do Sistema de Preferências Generalizadas da Comunidade (SPG) não
pode beneficiar do mesmo devido à limitada diversificação das suas exportações para a
Comunidade ;

I.

Considerando que a América Latina deve desempenhar um papel de primeira importância na
preservação dos recursos naturais e na manutenção dos equilíbrios ambientais do mundo;

J.

Considerando que a América Latina está a recuperar gradualmente a confiança dos mercados
financeiros internacionais ;

K. Verificando que, nos últimos anos, os países latino-americanos reduziram acentuadamente
as suas pautas num processo de abertura e liberalização externa das respectivas economias ;

L. Constatando que os intercâmbios comerciais entre a União Europeia e a América Latina não
estão actualmente à altura das possibilidades de ambas as regiões ;
M. Considerando que a estabilidade dos investimentos directos europeus na América Latina
revela a confiança e o empenhamento da União Europeia na região nos momentos mais
críticos da década de 80 ;

N. Considerando, por último, que, com o seu potencial demográfico e económico, a América
Latina deve figurar entre os interlocutores mundiais de maior importância para a União
Europeia,

1 . Manifesta a sua convicção de que o aproveitamento dos resultados do Uruguay Round, e
em especial o desarmamento gradual do acordo multifibras, a redução do número e do nível dos
«picos pautais» e uma protecção mais eficaz da propriedade intelectual deveriam criar melhores
condições para o comércio industrial entre ambas as regiões ;
2. Considera que o acordo final para a liberalização das trocas agrícolas no âmbito do
Uruguay Round será muito positivo para a melhoria do acesso aos mercados internacionais dos
produtos agro-pecuários latino-americanos e, consequentemente, para o culminar do processo de
reforma e modernização económicas na América Latina;
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3.
Solicita à Comissão que, no âmbito da reformulação do SPG da Comunidade, tenha em
consideração os seguintes elementos : a concentração do sistema num menor número de países
beneficiários ; a ampliação a um maior número de produtos manufacturados ; a maior flexibili
dade nas normas de origem, permitindo a acumulação sub-regional e uma maior simplicidade
administrativa na aplicação do sistema;

4. Considera imprescindível a prorrogação do tratamento preferencial especial (estatuto de
«país menos desenvolvido») concedido no âmbito do SPG aos países andinos comprometidos na
luta contra o tráfico de droga («Iniciativa Colômbia») e aos países do Istmo (Mercado Comum
Centro-Americano e Panamá) empenhados na recuperação económica da região;
5 . Apoia uma vez mais os esforços realizados pelo Conselho e pela Comissão nas Conferên
cias de São José, cujos resultados são tão satisfatórios, e reitera o seu desejo de que, uma vez
alcançada a paz e desbravado o caminho para a democracia, sejam intensificados os esforços de
ajuda ao desenvolvimento dos países da América Central ;
6. Reconhece que a aplicação do acordo de comércio livre na América do Norte (NAFTA) vai
afectar a natureza das relações políticas, comerciais e de investimento da União Europeia com o
continente americano , sobretudo com o México ;

7 . Considera necessário que a União Europeia intensifique as suas relações políticas e
económicas com os países da América Latina e solicita à Comissão que estude a possibilidade de
negociar, a curto prazo, acordos de comércio livre com os principais fornecedores ou clientes
desses países ;
8 . Apoia as iniciativas da Comissão no sentido de conceder apoio técnico, baseado na sua
experiência, para pôr em prática as próximas etapas do processo de integração do MERCOSUR
e, em concreto, considera que se deveria conceder uma atenção prioritária ao estabelecimento de :

— critérios de harmonização das políticas macroeconómicas e de mecanismos de estabilização
das flutuações comerciais causadas por flutuações nos tipos de câmbio das moedas,
— uma união aduaneira e critérios para a coordenação das políticas de promoção das
exportações e medidas de salvaguarda,
— critérios para a restruturação dos sectores económicos mais vulneráveis no processo de
integração comercial,
— um instrumento de coesão entre os países participantes ;

9. Recorda que o êxito dos processos actuais de integração económica e comercial da América
Latina depende, em larga medida, de duas premissas básicas : a coordenação das legislações em
matéria de incentivos ao investimento externo directo e uma política de fomento da concorrência
nos referidos mercados regionais ;
1 0. Considera que, no âmbito da assistência técnica à América Latina, a reforma fiscal deveria
constituir um sector prioritário e, em concreto, solicita à Comissão que crie uma «task force» de
peritos fiscais para trabalhar em estreita colaboração com os Governos latino-americanos que
procedem à restruturação das respectivas estruturas fiscais ;
1 1 . Considera que, com a decisão política de que o BEI possa intervir na América Latina, a
União Europeia se dotou de um instrumento financeiro básico que lhe permite reafirmar o seu
maior compromisso político na região e apoiar os esforços de penetração comercial das empresas
europeias na América Latina;

12. Regista com agrado o facto de o número e a qualidade dos projectos de investimento
latino-americanos que solicitaram o financiamento do BEI ultrapassarem o volume posto à
disposição desta rubrica, e considera que, caso estes resultados se confirmem no final do período
experimental, o volume de financiamento acordado deveria ser substancialmente aumentado;
13 . Considera que a constituição de empresas mistas integradas por pequenas e médias
empresas (PME) europeias e latino-americanas pode contribuir decisivamente para que a
América Latina desenvolva um tecido industrial competitivo, e, neste sentido, apoia a
optimização do programa EC-IIP («EC-International Investment Partners») como instrumento
especialmente valioso para o incremento da cooperação industrial entre empresas de ambas as
regiões ;
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14. Salienta que são necessários maiores esforços e novas fórmulas que permitam adaptar o
volume da dívida externa latino-americana às possibilidades efectivas da economia desses
países ;
15 . Recomenda aos Estados-membros da União Europeia que revejam o seu sistema de
desagravamento fiscal das reservas para falidos dos bancos, de modo a que tal desagravamento
seja apenas conseguido na condição de reduzir as obrigações contratuais do país devedor do
Terceiro Mundo no âmbito de um programa de ajustamento acordado com o FMI ou o Banco
Mundial ;

1 6 . Sugere à Comissão que apresente anualmente ao Parlamento um relatório de execução que
lhe permita avaliar o grau de cumprimento dos objectivos fixados nos acordos-quadro de
cooperação assinados com todos os países ou grupos de países da América Latina, em especial
informando-o dos resultados das reuniões das comissões mistas ;

17 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão,
aos Governos dos Estados-membros e aos países da América Latina, bem como ao Parlamento
Latino-Americano .

16. Emprego na Irlanda do Norte
A3-0151/94

Resolução sobre a discriminação no acesso ao emprego na Irlanda do Norte
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta de resolução apresentada pelo Deputado Balfe e outros sobre a
discriminação no acesso ao emprego na Irlanda do Norte (B 3-0629/93),

— Tendo em conta o estudo publicado pelo grupo «Equality» e intitulado «The Directory of
Discriminations — Northern Ireland 1991 »,

— Tendo em conta as secções de 7 e 19 da Lei Constitucional da Irlanda do Norte de 1973 que
proíbem a discriminação com base em convicções religiosas ou políticas ,
— Tendo em conta as disposições da lei de 1989 relativa ao justo emprego (Fair Employment
Act) da Irlanda do Norte ,

— Tendo em conta o artigo 452 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 das Liberdades Públicas e dos Assuntos Internos
(A3-0151 /94),

A. Considerando que a legislação britânica em matéria de justo emprego não conseguiu, nos
últimos vinte anos, que se operasse uma mudança sensível em favor da situação de
desemprego da população católica da Irlanda do Norte ;
B. Considerando que os relatórios de controlo da Comissão para o Justo Emprego (Fair
Employment Commission) mostram claramente que a população católica da Irlanda do
Norte apresenta um atraso considerável no que se refere à parte que lhe cabe no total da
população economicamente activa;

C. Considerando que os católicos da Irlanda do Norte têm cerca de duas vezes mais
probabilidades de desemprego do que os protestantes ;
D. Considerando que os católicos têm mais hipóteses de se encontrarem numa situação de
desemprego de longa duração;
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E. Considerando que o diferencial do desemprego — o rácio das percentagens de desemprego
entre católicos e protestantes — é influenciado, em termos aritméticos, por três factores
(proporção dos católicos em relação à população activa do ponto de vista económico ;
proporção dos católicos empregados ; e percentagem total de desempregados) e que
quaisquer variações num destes factores, ligadas a um crescimento relativamente rápido da
população e à emigração, podem alterar o diferencial de desemprego, o que comprova que o
fenómeno da emigração não representa um indicador significativo de progresso rumo à
igualdade no sector do emprego;
F. Considerando que os católicos da Irlanda do Norte estão significativamente menos
representados nos quadros superiores ;
G. Considerando que esta situação se verifica tanto no sector privado como público ;
H. Considerando que a situação económica da Irlanda do Norte é particularmente má e que a
região atravessa uma crise económica muito grave ;
I.

Considerando igualmente a importância e a conveniência de uma redução geral do
desemprego ;

J.

Considerando que a situação política, na ausência de uma solução para o problema da Irlanda
do Norte, tem uma grande influência na situação económica da região;

K. Considerando que o terrorismo contribuiu, nos últimos 25 anos, para o agravamento da
situação do desemprego na Irlanda do Norte, sobretudo naqueles domínios em que o nível de
desemprego foi tradicionalmente o mais elevado ;
L. Considerando que o problema específico da estrutura etária e das aptidões da força de
trabalho da Irlanda do Norte, assim como a localização das indústrias estabelecidas tornam
extremamente difícil reduzir, a curto prazo, o diferencial entre o desemprego dos católicos e
dos protestantes ;
M. Considerando que a percentagem superior de desemprego que afecta a população católica se
deve à interacção no tempo de um complexo conjunto de factores,

1 . Regozija-se com as tentativas do Governo britânico de aplicar legislação contra a
discriminação em matéria de emprego;

2.

É de opinião que essa legislação é muito correcta;

3 . Verifica que a legislação contra a discriminação não produziu, nos últimos vinte anos,
qualquer melhoria substancial na situação de desemprego da população da Irlanda do Norte ;
4. Lamenta a ausência de objectivos e calendários tendentes a reduzir o diferencial de
desemprego existente entre as comunidades católica e protestante ;

5 . Manifesta o seu desejo de que a legislação existente seja avaliada por investigadores
independentes e internacionais ;

6. Verifica que a campanha «MacBride Principies», lançada a nível mundial pela população
católica da Irlanda do Norte, é por esta considerada como um apoio considerável em favor dos
seus problemas ; subscreve os princípios morais dessa campanha, mas compreende igualmente o
argumento de que essa campanha poderá levar ao desinvestimento na Irlanda do Norte ;
7 . Saúda a garantia prestada pela Comissão de que a verba disponibilizada ao abrigo do
Objectivo n° 1 dos Fundos Estruturais será aplicada no sentido de apoiar o justo emprego na
Irlanda do Norte ;

8 . Está plenamente consciente de que uma solução política do problema da Irlanda do Norte,
apoiada tanto pelo lado protestante como pelo lado católico da população da Irlanda do Norte, é
necessária para que a situação económica da Irlanda do Norte seja consideravelmente
melhorada; apoia, por conseguinte, todas as tentativas no sentido de fazer sentar à mesa das
negociações os líderes políticos da Irlanda do Norte com o Governo britânico e irlandês ;
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9 . Saúda os esforços actualmente envidados na perspectiva de uma solução pacífica da
situação na Irlanda do Norte ;
10. Refere que os planos apresentados no âmbito do apoio a conceder à Irlanda do Norte ao
abrigo do Objectivo n2 1 reconhecem, inequivocamente, que os recursos terão de visar os mais
carenciados, independentemente do respectivo credo protestante ou católico, e que o Governo
britânico tenciona continuar a assegurar que todas as partes que integram esses planos garantam
igualdade de oportunidades, o que, atendendo à sua situação económica específica, deverá
beneficiar a posição de inúmeros católicos da Irlanda do Norte ;
1 1 . Está convicto de que um compromisso, renovado e reforçado, por parte das autoridades
britânicas no sentido de aplicar de forma eficaz a legislação contra a discriminação iria reforçar,
de forma significativa, as conversações em curso e os esforços tendentes a uma solução pacífica
do problema;
12 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão, ao Conselho,
aos Governos da Irlanda e do Reino Unido e aos líderes políticos e religiosos da Irlanda do Norte.

17. Relações CE-América Latina e Ásia
A3-0218/94

Resolução sobre a cooperação com os países em vias de desenvolvimento da America Latina e

Ásia (PVDALA)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta as propostas de resolução apresentadas pelo Deputado Sánchez Garcia:

— sobre o projecto de turismo ecológico internacional «Da Europa à América do Sul : Canárias
e Venezuela na rota de Humboldt» (B3-0293/93 ),

— sobre a necessidade de elaborar um programa de cooperação a favor do desenvolvimento na
Guatemala (B3-0620/93 ),

— Tendo em conta o Regulamento n2 443/92, de 25 de Fevereiro de 1992 ('), que disciplina a
cooperação financeira e técnica e a cooperação económica com os países em vias de

desenvolvimento da América Latina e da Ásia (PVDALA), e que prevê um montante de
2.750 milhões de ecus para um período de cinco anos ( 1991-1995),

— Tendo em conta os acordos de cooperação assinados com alguns países ou grupos de países

da América Latina e da Ásia,

— Tendo em conta o artigo 452 do seu Regimento,

— Tendo em conta o relatório da Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação e os
pareceres da Comissão dos Transportes e do Turismo e da Comissão para a Cultura, a
Juventude, a Educação e os Meios de Comunicação Social (A3-0218/94),
1 . Salienta a importância das conferências interministeriais anuais do Processo de San José, as
reuniões CE/Grupo do Rio e as reuniões interparlamentares CE/América Latina, por um lado, e
os encontros regulares entre os Ministros dos Assuntos Externos CE/ANASE, por outro;
2. Reitera a necessidade de um novo acordo CE/ANASE que contemple todos os campos de
cooperação, sem excluir a questão dos Direitos do Homem e da democratização, e apela para os
Estados-membros que bloqueiam a celebração de um novo acordo de cooperação no sentido de
suspenderem a sua oposição;
C)

JO L 52 de 27.2.1992, p. 1
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3.

Considera que a UE deve continuar a desempenhar um papel fundamental na consolidação

da democracia e no respeito pelos Direitos do Homem na América Latina e na Ásia, por forma a
que permaneçam um elemento essencial da cooperação ; salienta que não pode haver discrepân
cias entre a institucionalização formal dos Direitos do Homem e a vigência real dos mesmos ;

4. Congratula-se com o facto de a Comissão tencionar criar um serviço de inspecção
independente, em conformidade com reiterados pedidos do Parlamento Europeu, dado que o
actual serviço de avaliação não constitui alternativa suficiente a um serviço de inspecção, tendo
em conta que o actual serviço de avaliação não tem uma posição independente na estrutura da
Comissão, está demasiadamente orientado para a avaliação de projectos e pouco vocacionado
para avaliações de políticas a nível mais geral ;

5 . Verifica que os sectores da agricultura e da segurança alimentar ocupam os capítulos mais
importantes em volume de projectos (80%) e de fundos (70% da ajuda financeira e técnica), e que
os projectos comunitários se basearam mais na produção agrícola do que no desenvolvimento
rural ;

6. Observa que os países ALA, salvo algumas excepções , não se debatem apenas com
problemas de desenvolvimento rural, mas necessitam também de explorar todas as possibilida
des de uma maior cooperação económica e comercial e que, em resultado dos programas de
adaptação estrutural, a economia latino-americana cresceu em termos absolutos, mas o povo da
América Latina ficou mais pobre, apesar dos esforços de cooperação da União ;

7 . Considera necessário que se proceda a uma avaliação stricto sensu (não apenas uma
avaliação orçamental/fim de projecto) que permita examinar o alcance quantitativo e qualitativo
da cooperação: utilização efectiva das rubricas orçamentais, eficácia dos acordos de terceira
geração e programação plurianual, por forma a proceder-se a uma análise da eficácia da ajuda aos
beneficiários e do verdadeiro impacto no desenvolvimento das populações ;

8 . Solicita a Comissão que prossiga na via, já encetada, do melhoramento dos métodos de
preparação, execução, seguimento e avaliação dos projectos e que estude de forma aprofundada
uma abordagem integrada da gestão do ciclo do projecto; considera, além disso, que a Comissão
deve examinar, juntamente com os países beneficiários até que ponto estes dispõem de
capacidade institucional, administrativa e de gestão de projectos ;

9. Solicita à Comissão que identifique, de comum acordo com os países beneficiários, os
sectores prioritários, e que examine a conveniência de concentrar em cada país uma maior
percentagem dos recursos em operações de carácter estrutural ou de consolidação de políticas
sectoriais, para o que será necessário uma programação por país ou por região;
1 0. Deplora a reduzida programação plunanual da cooperação e a escassa atenção dedicada as
mulheres na preparação e implementação dos projectos (apenas 20% dos termos de referência
dos projectos dizem respeito às mulheres); deplora ainda a reduzidíssima avaliação do impacto
ambiental dos projectos ;

1 1 . Convida a Comissão a incrementar o seu apoio aos sectores mais pobres das populações
urbanas, que são as mais afectadas pela adaptação estrutural, e a estudar, em conjunto com os
países mais afectados e as ONG, campanhas maciças de alfabetização, formação profissional e
luta contra o trabalho infantil ;

12. Convida os Estados-membros a desenvolverem politicas de investimento privado e
público nos países ALA por forma a fomentarem a cooperação industrial, a transferência de
tecnologia e a cooperação científica e tecnológica através de pequenas e médias empresas e
empreendimentos conjuntos, estabelecendo um sistema de coordenação que elimine os obstácu
los eventualmente resultantes da cooperação entre diferentes países ;
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13 .

Considera que a Comissão deveria reformular o papel das delegações e, em concreto:

a) conceder-lhes maiores competências na tomada de decisões sobre os projectos, programas e
políticas a seguir em cada país ou região;
b) dotá-las de maiores recursos financeiros e humanos, incluindo peritos em questões
ambientais e de igualdade entre sexos, que permitam tomar devidamente em conta não só
aspectos económicos, como também sociais ambientais e uma informação completa da
população local afectada pelos projectos, bem como dos agentes económicos e sociais sobre
as oportunidades do mercado europeu, as possibilidades que oferecem os acordos de terceira
geração, os diferentes instrumentos de cooperação económica (ALINVEST, ECIP, BC-NET
e COOPECO) e o acesso aos financiamentos do BEI;

14 . Recorda as disposições do Tratado da União Europeia (artigo 1302-X) relativas a uma
política de cooperação coordenada com os Estados-membros e outros contribuintes internacio
nais, tais como o Banco Mundial e o FMI, e solicita ao Conselho que desenvolva maiores
esforços de coordenação nesse sentido; felicita a Comissão pelas suas recentes iniciativas
destacadas de coordenação nas Filipinas, no Paquistão, na Nicarágua e no Peru ;
15 . Considera que, com vista a uma maior coerência e concertação política da União Europeia
com os Estados-membros relativamente à cooperação para o desenvolvimento, é necessário um
maior seguimento parlamentar dos fundos destinados à cooperação, tanto por parte do
Parlamento Europeu como dos parlamentos nacionais ;
16 .

Congratula-se com a decisão do Conselho de Ministros das Finanças, de Abril de 1992

(Porto), no sentido de incluir a América Latina e a Ásia entre as regiões beneficiárias dos

empréstimos BEI — pedido diversas vezes formulado pelo Parlamento — e com o facto de tal
possibilidade já ter sido utilizada na Argentina, na Costa Rica e na Tailândia, esperando que seja
extensiva a outros países ;

17 .

Solicita aos países da América Latina e da Ásia que, no domínio da integração regional,

envidem maiores esforços no que se refere às políticas comerciais, alfandegárias e monetárias ;
1 8 . Salienta a importância do mercado europeu para os países latino-americanos e asiáticos, e
destaca que os acordos do GATT criam condições favoráveis à entrada de produtos agrícolas do
Sul no mercado europeu ;

19 . Considera, contudo, que a harmonização de normas técnicas, ambientais, sanitárias,
fitossanitárias e outras não relacionadas com o âmbito comercial não pode servir de pretexto para
impedir a importação de determinados produtos ;
20. Considera que a Comissão não deveria substituir-se aos Estados ou aos respectivos
agentes económicos ou sociais em actividades de cooperação para as quais estes estão mais bem
preparados ;

21.

Convida os países da América Latina e da Ásia e os países da União Europeia a cultivarem

mais as suas relações históricas e culturais (intercâmbios culturais universitários, protecção do
património cultural);
22 . Insta a Comissão a observar o artigo 162 do Regulamento (CEE) n2 443/92 que prevê um
relatório anual ao Parlamento Europeu sobre a realização da cooperação com os países ALA em
vias de desenvolvimento ;

23 .

Solicita ao seu Presidente que transmita a presente resolução ao Conselho, à Comissão e

aos Governos dos Estados-membros .
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18. Ajuda à CEI
A3-0214/94

Resolução sobre a avaliação da ajuda ocidental a CEI
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta as decisões tomadas pelo G7 nas suas Cimeiras de Houston ( 1991 ),
Munique ( 1992) e Tóquio ( 1993 ) sobre um pacote de medidas de ajuda multilateral à Rússia,
— Tendo em conta as decisões dos Conselhos Europeus de Roma (Dezembro de 1 990), Dublim
(Abril de 1991 ), Maastricht (Dezembro de 1991 ) e Edimburgo (Dezembro de 1992) sobre a
ajuda da CE à Rússia,
— Tendo em conta a sua Resolução de 17 de Janeiro de 1992 sobre a acção de urgência para o
fornecimento de produtos agrícolas às populações de Moscovo e São Petersburgo ('),
— Tendo em conta a sua Resolução de 9 de Julho de 1992 sobre a ajuda de emergência aos
novos Estados independentes da ex-União Soviética (2),
— Tendo em conta a sua Resolução de 9 de Julho de 1 992 sobre a cooperação económica entre a
CE e a CEI (3),

— Tendo em conta a sua Resolução de 18 de Janeiro de 1994 sobre o Banco Europeu para a
Reconstrução e o Desenvolvimento (BERD) (4),
— Tendo em conta a sua Resolução de 9 de Fevereiro de 1994 sobre Kalininegrado
(Konigsberg), enclave russo na região báltica: situação e perspectivas do ponto de vista
europeu (5),

— Tendo em conta a sua Resolução de 14 de Julho de 1993 respeitante à revisão do
regulamento básico do Programa TACIS (6),
— Tendo em conta o novo regulamento para o Programa TACIS , tal como foi adoptado em
Julho de 1993 pelo Conselho, apesar da rejeição pelo PE (7),
— Tendo em conta as negociações em curso sobre a conclusão de um acordo de partenariado
com a Rússia e, posteriormente, com as demais Repúblicas da CEI,

— Tendo em conta a proposta de resolução do Deputado Robles Piquer sobre a avaliação da
ajuda ocidental à CEI (B3-0136/93 ),
— Tendo em conta o artigo 452 do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão das Relações Económicas Externas (A3-02 14/94),

A. Considerando que os projectos bilaterais e multilaterais de ajuda deverão, aquando da
concretização das decisões emanadas das várias Cimeiras do G7, ter em conta quer as
condicionantes da situação político-económica de cada uma das Repúblicas da CEI, quer a
constelação de interesses e as possibilidades de ajuda dos vários países dadores ;
B. Chamando a atenção para a responsabilidade das próprias Repúblicas da CEI pelo bom êxito
das reformas políticas e económicas, reformas essas que terão de ser apoiadas não só por
uma estabilização das instituições democráticas e por reformas económicas decididas, mas
também pela luta contra a corrupção e a criminalidade,
1 . Chama a atenção para a importância fulcral de que se reveste, para a UE e os restantes
países industrializados ocidentais, o bom êxito do processo de reforma das Repúblicas da CEI e,
por conseguinte, a estabilidade interna e externa, que poderia ficar gravemente ameaçada em
caso de fracasso do processo de reformas ;
(')
(2)
o
(4)

JO C 39, de 17.2.1992, p. 133
JO C 241 , de 21.9.1992, p. 164
JO C 241 , de 21.9.1992, p. 161
Cf. acta dessa data (Parte II, Ponto 5a)

(5 )

Cf. acta dessa data ( Parte II , Ponto 4)

(6)
(7)

JO C 255 , de 20.9.1993 , p. 81
JO L 187 , de 29.7.1993 , p. 1
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2. Considera que a abertura dos mercados ocidentais é muito importante e solicita, para que a
ajuda ocidental ao processo de reforma seja mais eficaz, uma liberalização negociada do
comércio com os Estados ocidentais, em particular, a abertura dos mercados da UE, e salienta
que o fomento do comércio entre as próprias Repúblicas da CEI mediante a garantia de um
sistema de compensação inter-regional é fundamental ;

3 . Entende que a estabilidade política e a existência de melhores condições-quadro macroe
conómicas são decisivas não só para o bom êxito das reformas, mas também para a eficácia da
cooperação e das acções de ajuda ocidentais ;
4. Manifesta-se preocupado com a situação económica geral das Repúblicas da CEI, em
especial da Rússia, que vive actualmente um período de transição da economia planificada para a
economia de mercado, em que o velho sistema já não funciona correctamente e as condições do
novo sistema ainda não estão totalmente instauradas ;

5 . Refere as disparidades observadas nos orçamentos públicos, a inexistência de um sistema
financeiro e monetário estável, de um sistema económico e fiscal operacional e de um sistema
judicial fiável, bem como os demorados processos de autorização e a corrupção crescente, a
subsistência de numerosos obstáculos ao investimento, e exorta as Repúblicas da CEI a
despenderem elas próprias esforços para pôr termo a esta situação;
6 . Salienta que existe um forte potencial científico e técnico nas Repúblicas da CEI, que se
trata de países em situação de reorganização económica e não de países em vias de
desenvolvimento, e que é muito importante que toda e qualquer acção contribua para valorizar
este potencial ;
7.

Observa que a ajuda da UE concedida até agora representa 78% da ajuda ocidental, mas que

esta última continua muito limitada em valor absoluto ;

8 . Verifica que a ajuda ocidental assegurada até à data, num montante total de 85,5 mil
milhões de ecus, em termos de poder de compra actual , corresponde aproximadamente à ajuda
concedida no âmbito do plano Marshall após a Segunda Guerra Mundial mas que, ao contrário do
que então se verificou, a actual ajuda comporta um volume insuficiente de capitais de
investimento ;

9 . Deseja que, paralelamente aos programas macroeconómicos, o G7 assegure a promoção de
programas que tenham um impacto directo na população ;
1 0. Defende a importância de formas de cooperação descentralizadas baseadas no conceito de
ajuda à auto-ajuda, através do sistema de partenariado Leste-Oeste, a nível local e regional, em
regiões seleccionadas ;
1 1 . Considera que, apesar de um ambiente geral desfavorável nos planos político, estatal e
económico, apesar da inexistência de segurança interna e de controlos estatais, apesar da
lamentável fuga de capitais, seria política e economicamente perigoso pôr em causa a ajuda
ocidental às Repúblicas da CEI ; insiste, porém, na necessidade de exigir, no âmbito dos acordos
de ajuda concluídos com as Repúblicas da CEI, que estas respeitem a via reformista;
12. Exorta a que a ajuda ocidental concedida a título do FMI e do Banco Mundial seja
adaptada às condições do processo de transformação, que as facilidades concedidas para
transformação do sistema sejam disponibilizadas de forma mais generosa e a mais longo prazo,
para que se possam iniciar e concretizar os indispensáveis programas de adaptação estrutural e
esgotar as quotas do FMI ;

13 . Pede que sejam prosseguidas as acções de socorro em caso de catástrofe e salienta o
carácter excepcional da ajuda alimentar concedida a determinadas regiões ;
1 4. Entende que é útil prestar assistência técnica em matéria de comercialização e distribuição
no sector da agricultura, mas chama a atenção para o facto de que só com uma estabilização
monetária se conseguirá garantir um abastecimento suficiente e duradouro da população;
15 . Considera indispensável prosseguir a assistência médica sob a forma de fornecimento de
material e de acções de consultoria, mas solicita que haja uma mudança no sentido de os
empréstimos concedidos no âmbito da ajuda médica passarem a subvenções;
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16. Pede que as dotações destinadas a melhorar a segurança dos reactores nucleares, apoiar a
implantação de fontes de energia alternativas e o abandono a longo prazo da utilização de energia
nuclear para fins civis, financiar programas de poupança de energia, melhorar a protecção do
ambiente, bem como evitar a cedência de armamento nuclear e material passível de ser utilizado
para fins militares, sejam aumentadas sob a forma de subvenções não reembolsáveis ;
17 .
Solicita que se proceda a uma alteração da política de empréstimos seguida pelas
instituições financeiras internacionais e que seja adoptado um novo conceito para a regularização
das dívidas de longo prazo ; insiste em que a UE aproveite mais a sua influência para instituir uma
ordem financeira e monetária estável e um sistema monetário e financeiro operacional nas
Repúblicas da CEI e, sobretudo, fomentar uma estrutura de PME e de indústrias artesanais que
encoraje o processo de transformação;
18 . Estima que os fundos de capital de risco concedidos pelo G7 com vista à criação de PMEs
e ao apoio a novas empresas são adequados se os mesmos forem sobretudo canalizados para as
regiões, se as condições de empréstimo forem flexíveis e, na medida do possível , sem exigência
de garantias ;

19 . Entende que os fundos colocados à disposição da Rússia pelo G7 para financiar as PME,
no valor de 300 milhões de dólares americanos, representam um importante contributo para a
reconstrução do sector privado, mas considera importante que as dotações sejam encaminhadas
para projectos-piloto levados a cabo a nível regional , devendo os empréstimos para fomento das
empresas serem cedidos em rublos ou em moeda forte para prevenir contra riscos cambiais , e
exige que também sejam concedidos fundos correspondentes a outras Repúblicas da CEI ;
20. Lamenta que os 3 mil milhões de dólares americanos colocados à disposição da Rússia
pelo G7 ainda não tenham sido destinados a um fundo de criação de um sector privado;
21 . Considera que é importante criar na Rússia bancos de desenvolvimento descentralizados
de apoio às empresas e apela para que os mesmos sejam alargados a outras Repúblicas ;
22 . Preconiza a criação, a nível da UE, de um fundo de garantia dos investimentos destinado a
garantir em parte os investimentos ocidentais contra o perigo de eventuais conflitos militares
internacionais ou catástrofes, bem como contra perigos de natureza política na CEI, fundo esse
que deveria contar com a participação dos Estados-membros da UE, ser alimentado por verbas
do orçamento da UE, e, ainda, ser combinado com o fundo de privatização decidido na
Conferência do G7 realizada em Tóquio ;
23 . Requer um sistema uniforme de seguro de crédito à exportação com carácter de garantia
para fornecimentos e serviços da UE;
24. Critica a concentração das actividades das indústrias europeias no sector da exportação e
solicita uma maior disponibilidade para investir num desenvolvimento industrial ecologicamen
te aceitável ;

25 . Considera que a disponibilização, sobretudo através do BERD, de capital de risco sob a
forma de participações de capital representa um princípio muito prometedor de fomento de novas
empresas e saúda a criação do banco de financiamento de projectos russo ; manifesta ainda o
desejo de que, com a ajuda deste fundo, os grandes investimentos privados, a utilização das
dotações colocadas à disposição pelo BERD bem como a injecção de capital estrangeiro se
tornem rapidamente uma realidade ; solicita que sejam criadas instituições semelhantes noutras
Repúblicas da CEI ;
26. Solicita que as dotações a título do TACIS destinadas à elaboração de estudos de
exequibilidade no âmbito da concessão de empréstimos pelo BERD não sejam atribuídas
indiscriminadamente, mas , antes, canalizadas para um número reduzido de regiões diversamente
estruturadas (grandes aglomerações, regiões rurais e regiões mistas);
27 . Congratula-se com o fomento das infra-estruturas de transporte, e telecomunicações
através da ligação das redes transeuropeias aos programas PHARE e TACIS que, em seu
entender, constitui uma condição prévia essencial para o alargamento do intercâmbio económi
co ;
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28 . Reconhece que as condições impostas pelo PE relativamente à atribuição das dotações
inscritas no capítulo das reservas do orçamento da UE de 1994 para o programa TACIS foram,
entretanto, em grande parte satisfeitas pela Comissão, como seja, por exemplo, uma utilização
das dotações que respeite as necessidades ambientais e energéticas , a inclusão de alguns aspectos
relativos à segurança nuclear e à reconversão dos armamentos, a instauração de programas
plurianuais, a transparência dos concursos públicos, a coordenação regular in loco entre os países
dadores, bem como a apresentação de relatórios semestrais, pelo que se declara favorável a uma
atribuição das dotações ;

29 .
No que se refere a utilização das dotações atribuídas no âmbito do programa TACIS ,
designadamente tendo em vista o exercício de 1995 , dá um particular destaque aos seguintes
aspectos :

a) Exige que as dotações orçamentais deixem de ser utilizadas para pagar a contratação
temporária de peritos ocidentais sem potenciais de acompanhamento, pois podem prejudicar
a eficácia e a credibilidade da ajuda ocidental ;

b) Exige que os projectos sejam levados a cabo a nível estatal ou não estatal, conforme for mais
indicado, e rejeita uma centralização da ajuda, por a considerar pouco eficaz, mas solicita,
em contrapartida, que possa existir uma informação centralizada e um máximo de
coordenação;

c) Exige que seja instituída uma relação entre os investimentos ou o apoio à criação de uma
primeira empresa e as acções de consultoria a nível público e privado, e insiste em que seja
estabelecida uma melhor coordenação entre o BERD e o projecto TACIS ;
d) Destaca a importância das PME para a transformação e a segurança do emprego; requer
também a criação de uma administração pública operacional , em especial nos domínios da
economia, da fiscalidade , do exercício do direito, do sistema financeiro e monetário, bem

como o desenvolvimento de um sistema de bancos comerciais privados, a criação de um
sistema económico privado através do fomento específico de pequenas e médias empresas ,
incluindo as infra-estruturas relativas à produção, bem como a melhoria da formação
profissional ;
e)

Requerendo embora o alargamento do programa «TACIS-democracy», em coordenação
com outros países dadores, saúda a sua actual orientação e a possibilidade de uma utilização
flexível com vista à criação de uma sociedade civil em especial através do fomento de
organizações não governamentais, e salienta, neste contexto, a importância dos sindicatos
independentes e da imprensa livre, cuja implantação deverá ser mais bem apoiada do que
tem acontecido até agora;

f)

Declara-se a favor de programas para o fomento da igualdade de oportunidades na nova
sociedade ;

g) Considera contraproducente exigir a participação de pelo menos dois parceiros da UE, pois
assim são retiradas às Repúblicas da CEI dotações que no Ocidente são utilizadas para
custear despesas de coordenação, gestão e deslocação, e requer que essa condição seja
atenuada;

h) Salienta a necessidade de um amplo fomento das iniciativas privadas nas Repúblicas da CEI
e o aproveitamento das suas experiências concretas e contactos no local ;

i)

Solicita que o princípio da parceria seja alargado às regiões e municípios, passando a cobrir
também ramos e sectores económicos, tal como já foi decido na Cimeira do G7 de Munique,
bem como associações e parceiros sociais ;

j)

Requer que os acordos de parceria entre organismos locais e regionais da UE e da CEI para
melhorar a operacionalidade da gestão sejam reforçados através de projectos concretos ;

k) Requer uma melhor interligação entre os programas TACIS e TEMPUS com vista ao
fomento das qualificações profissionais e ao reforço dos recursos humanos nas Repúblicas
da CEI, bem como dos restantes programas e facilidades, tal como acções de consultoria ao
governo, acordos de partenariado, co-financiamento, «Bistro», serviço de peritos de alto
nível ; requer a criação de estruturas competentes e participativas a nível regional ;
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1)

Salienta a necessidade de todos os programas e facilidades incluírem uma componente
ambiental e energética em todos os caos requeridos ;

m) Declara-se, para além disso, favorável à criação de uma organização de jovens entre a UE e
as Repúblicas da CEI para fomentar o intercâmbio de jovens ;
30. Insta a Comissão a apresentar ao PE, ainda antes da apresentação do anteprojecto de
orçamento para 1995 , uma proposta relativa à nova revisão do Regulamento TACIS , programada
para o próximo ano, que tenha em devida conta os requisitos colocados pelo PE ;

31 . Apela ao fomento de sociedades de desenvolvimento a fim de poder reunir diferentes
organismos regionais, empresas estatais e privadas, kolkhozes e sovkhozes, associações e outras
pessoas singulares e colectivas nacionais e estrangeiras ;
32 . Chama a atenção para o facto de que, através destas sociedades de desenvolvimento,
também podem ser desenvolvidos programas de fomento da habitação e da actividade comercial ,
tal como a reestruturação de importantes domínios da segurança social, e que as mesmas podem
oferecer formas de organização para iniciativas privadas e a auto-ajuda que contemplem as
especificidades regionais e étnicas, o empenho estrangeiro e a participação da população;

33 . Considera insuficiente, em comparação com outras missões, o quadro de pessoal dos
serviços da Comissão que se ocupam da execução do Programa TACIS e exorta a Comissão a,
uma vez esgotadas todas as reservas disponíveis, apresentar às autoridades orçamentais
propostas no sentido de um aumento e de uma melhoria da estrutura do quadro de pessoal ;
34 . Declara-se a favor de uma intensificação da coordenação da ajuda ocidental, em especial
entre o FMI, o Banco Mundial e o BERD, em concertação com a ajuda da UE, sobretudo da sua
coordenação no local pelos representantes das acções de ajuda bilateral e multilateral e da
informação recíproca sobre relatórios e resultados, a fim de evitar a duplicação de trabalho e
atrasos ;

35 . Encarrega o seu presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão,
aos Governos dos Estados-membros, bem como aos Governos das Repúblicas da CEI.

19. Consequências economicas da situação na América Central
A3-0215/94

Resolução sobre as consequências economicas e comerciais da situação na América Central para
a Comumdade Europeia
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a sua Resolução de 22 de Fevereiro de 1991 sobre as relações com os países
da América Central, incluindo Cuba ('),
— Tendo em conta a sua Resolução de 16 de Setembro de 1993 sobre o embargo contra Cuba e
a «Lei Torricelli» (2),
— Tendo em conta a proposta de resolução apresentada pela Deputada Braun-Moser, sobre as
consequências económicas e de política comercial para a Comunidade Europeia da situação
na América Central (B3-0651 /90),
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— Tendo em conta o artigo 452 do seu Regimento,

— Tendo em conta o relatório da Comissão das Relações Económicas Externas e o parecer da
Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação (A3-0215/94),
A. Recordando os laços histoncos entre os Estados da América Central e a Europa;
B. Consciente de que a América Central continua a enfrentar períodos difíceis do ponto de vista
político e económico, que são em parte marcados por guerras e guerras civis e respectivas
consequências ;
C. Considerando que a região foi fortemente atingida nos anos setenta e oitenta pelo conflito
Este-Oeste ;

D. Reconhecendo os progressos que, apesar de alguns reveses, se têm registado no processo de
pacificação e de democratização desde a segunda metade dos anos oitenta;
E. Considerando o papel construtivo desempenhado, neste contexto, pela União Europeia,
especialmente no âmbito do diálogo político do Processo de San José;
F. Salientando expressamente a importância do respeito dos Direitos do Homem e das
liberdades democráticas fundamentais como base de toda a evolução pacífica na América
Central e igualmente para o aprofundamento futuro da cooperação com a União Europeia;

G. Preocupado com os pesados encargos sociais que os Estados da América Central tiveram de
aceitar no quadro dos programas de estabilização acordados com o FMI e o Banco Mundial,
que conduziram a uma redução sensível dos rendimentos bem como a um aumento
preocupante do desemprego tanto registado como não registado,
1 . Verifica com satisfação que, desde a conclusão do acordo de cooperação comercial e
económica em 1987 , a cooperação entre a União Europeia e os Estados da América Central
(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá) melhorou significativa
mente em muitos domínios ;

2. Manifesta a sua convicção de que esta cooperação contribuiu globalmente para o processo
de paz na região e de que constituirá também no futuro um pilar importante para a estabilização
da evolução política, social e económica;

3 . Sublinha, neste contexto, a eminente importância do diálogo político entre a União
Europeia e a América Central bem como os Estados do Grupo Contadora, que permitiu dotar os
esforços regionais em prol da paz de uma plataforma política de apoio ;

4. Salienta, tendo em conta a sua Resolução pré-citada de 1 6 de Setembro de 1993 , a função de
ponte da América Central relativamente a Cuba e considera que aos Estados centro-americanos
caberá um importante papel de encorajamento da democracia, do respeito dos Direitos do
Homem e da criação de uma economia de mercado no processo de reintegração de Cuba na
comunidade internacional ;

5 . Espera que os progressos alcançados no processo de apaziguamento das guerras civis,
nomeadamente em El Salvador e na Nicarágua, se continuem a consolidar e que se continue a
observar uma melhoria no respeito dos Direitos do Homem ;

6 . Reconhece expressamente o apoio prestado pela União Europeia aos esforços de desmo
bilização e de repatriação nas regiões envolvidas em guerras civis e refere que estes esforços só
poderão ser bem sucedidos a longo prazo se, simultaneamente, se criarem para as pessoas
afectadas condições de vida sustentáveis ;
7 . Considera que o novo acordo-quadro CE/América Central, que entrou em vigor em 1993 ,
constitui um boa base para o desenvolvimento futuro das relações económicas e comerciais entre
ambas as partes e uma condição fundamental para instaurar a confiança numa evolução
económica fiável ;

8 . Congratula-se nomeadamente com a referência explícita ao respeito dos Direitos do
Homem e dos princípios democráticos fundamentais no novo acordo como base para a
cooperação aprofundada;
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9. Chama, todavia, a atenção para algumas lacunas existentes também no novo acordo, não se
tendo, por exemplo, dotado o diálogo político de uma base contratual , previsto uma participação
parlamentar ou incluído um protocolo financeiro;

10. Chama a atenção para a posição privilegiada que a Costa Rica ocupa na região, na medida
em que não foi afectada pela guerra e goza de um nível de vida nitidamente superior aos dos seus
Estados vizinhos, mercê das suas estreitas relações económicas com os Estados Unidos da
América e da sua boa oferta em serviços turísticos ;
11 . Chama igualmente a atenção para a posição privilegiada do Panamá, que conquistou
renome como placa giratória internacional para transacções financeiras e que, graças ao Canal do
Panamá, que lhe deverá ser restituído pelos Estados Unidos da América no início do próximo
milénio, dispõe de uma fonte de rendimento importante, se bem que degressiva;

12 . Entende que se deverá apoiar o Panamá no desenvolvimento de uma estratégia para o
tráfego na zona do canal orientada para o futuro, que tome também em consideração critérios
ambientais ;

13 . Refere, no que respeita às relações comerciais, que a União Europeia, o segundo parceiro
comercial mais importante da região depois dos Estados Unidos da América, importa da
América Central predominantemente produtos agrícolas tropicais, que se limitam a um pequeno
número de produtos, pelo que os países centro-americanos dependem em grande medida das
oscilações dos preços, mas também da abertura dos mercados comunitários aos seus produtos ;
14. Reconhece que, apesar do tratamento de nação mais favorecida bem como de preferências
adicionais no quadro do Sistema de Preferências Generalizadas, o volume das trocas comerciais
não aumentou significativamente desde o início dos anos oitenta, registando-se, em média, um
excedente comercial da ordem de 250 a 300 milhões de ecus por ano em benefício dos países da
América Central, distribuindo-se esse excedente, todavia, de forma muito desigual pelos
diversos países ;
15 . Lamenta que a nova organização do mercado da banana da Comunidade tenha dado
origem a um novo conflito comercial entre a União Europeia e a América Central, o qual é
objecto de um procedimento de resolução de litígios no âmbito do GATT, e espera que as
eventuais consequências negativas para as oportunidades de mercado dos produtores centro
-americanos possam ser atenuadas através do aumento do contingente pautal de base e de
medidas de acompanhamento, tal como se encontram previstas no orçamento da União Europeia
para 1994 ;

16 . Advoga, neste contexto, o alargamento da estrutura da produção e da paleta das
exportações dos Estados da América Central , devendo a União Europeia contribuir para esse
alargamento no âmbito da cooperação instituída pelo acordo ;

17 . Considera que, tendo em conta as vantagens concorrenciais dos países da América Central
no domínio dos produtos agrícolas tropicais, existem boas perspectivas para a criação e o
desenvolvimento de indústrias de transformação desses produtos , bem como para a melhoria das
condições de transporte e de comercialização, devendo-se dar um peso particular a produções
não tradicionais ;

18 . Congratula-se pelo facto de todos os Estados da América Central serem membros do
GATT, à excepção das Honduras e do Panamá cujos pedidos de adesão estão a ser apreciados, e
espera que estes dois países se tornem rapidamente membros do sistema comercial mundial do
GATT, substancialmente reforçado e alargado na sequência do Uruguay Round\

19 . Chama simultaneamente a atenção para a importância da intensificação das trocas
comerciais intra-regionais e congratula-se, neste contexto, com os esforços tendentes à
realização do Mercado Comum Centro-Americano através da eliminação das barreiras comer
ciais entre a Guatemala, as Honduras e El Salvador;

20. Chama a atenção para o perigo de a América Central deparar com novas barreiras
comerciais na sequência da constituição de blocos económicos no Norte (ANALC) e no Sul
(Pacto Andino, MERCOSUL) e convida todos os Estados envolvidos a se empenharem na
construção de um zona de comércio livre pan-americana;
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21 . Encoraja a Comissão a, aquando da aplicação do acordo-quadro e no âmbito da
cooperação económica, conceder uma prioridade particular a projectos de importância regional,
nomeadamente no domínio das infra-estruturas (transportes, telecomunicações), da formação
inicial e contínua e da saúde ;

22. Verifica com satisfação que as verbas atribuídas pela União Europeia aos países da
América Central nos últimos anos, que se elevaram a cerca de 150 milhões de ecus por ano,
foram alargadas significativamente por confronto com os primeiros anos da cooperação
contratual e espera que esta evolução prossiga no âmbito do novo acordo;
23 . Lamenta que a União Europeia não se tenha mostrado disposta a assumir compromissos
concretos no âmbito de um protocolo financeiro ao acordo-quadro;
24 . Congratula-se pelo facto de o Banco Europeu de Investimentos poder finalmente
desenvolver uma actividade também na América Central e espera que esta actividade seja
claramente alargada;
25 . Espera que essa actividade, nomeadamente em cooperação com o Banco Interamericano
de Desenvolvimento e o Banco Centro-Americano de Integração Económica, contribua
eficazmente para reduzir a falta de capital, que continua a travar o desenvolvimento económico
na América Central ;

26. Refere, neste contexto, igualmente o grave endividamento dos Estados centro-americanos
e insta as instituições de crédito tanto públicas como privadas a contribuírem para a redução da
dívida através de ofertas generosas de reescalonamento da dívida;
27 . Salienta a grande importância da abertura dos mercados aos produtos da América Central,
não só na União Europeia como também nos restantes países industrializados do Ocidente, que
permitirá à América Central assegurar o serviço das suas dívidas externas mediante a obtenção
de excedentes comerciais ;

28 . Chama a atenção dos Estados centro-americanos para a importância de um sistema fiscal
justo e eficaz para a construção de uma democracia e uma economia estáveis ;
29 . Entende nomeadamente que a promoção e o desenvolvimento de indústrias de transfor
mação das matérias-primas locais constitui um ponto de partida muito prometedor para o
desenvolvimento da estrutura económica ;

30. Salienta que uma tal política estrutural apenas poderá ser bem sucedida se for acompa
nhada de uma política económica eficaz que assegure uma concorrência leal ;
3 1 . Salienta que a estabilização política e económica apenas poderá ser bem sucedida se, ao
mesmo tempo, se velar por uma distribuição equitativa do bem-estar económico e, em particular,
da propriedade imobiliária nos sectores da agricultura e da indústria artesanal ; encoraja os
Estados centro-americanos a se empenharem seriamente numa reforma agrária justa;
32 . Exige nomeadamente que os Estados centro-americanos garantam a actividade de
sindicatos livres na sua ordem económica e a tornem de facto possível ;
33 . Insta a Comissão a prestar ajuda técnica aos Estados centro-americanos na realização dos
investimentos acordados contratualmente para a integração económica e a promover acções de
consultadoria e controlo em matéria de qualidade, bem como acções no domínio das estratégias
de comercialização e distribuição, tendo em vista melhorar a competitividade e a comerciabili
dade dos produtos nacionais ;
34. Insta a Comissão a concentrar o fomento económico no desenvolvimento de pequenas e
médias empresas — por exemplo, através da criação de um fundo de capital de risco — e a ter em
conta as condições locais no que se refere à dimensão das empresas e ao capital de que dispõem;
35 . Manifesta o seu apreço pela actividade desenvolvida pela delegação da Comissão na
Costa Rica, que contribuiu de forma positiva para as relações entre a União Europeia e a América
Central, e considera ser necessária a criação de uma segunda delegação na Nicarágua;
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36. Insta a sua Delegação responsável pelas relações com os parlamentos dos Estados da
América Central a apoiar activamente a construção do Parlamento Centro-Americano, a
instituição democrática mais importante da integração regional ; simultaneamente, considera ser
indispensável prestar aos parlamentos e instituições nacionais uma ajuda específica em matéria
de democracia, nomeadamente na aplicação do direito;

37 .

Insta, neste contexto, a Costa Rica a ratificar, corno ultima parte contratante, o Tratado que

institui o Parlamento Centro-Americano ;

38 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução a Comissão, ao Conselho e
aos Ministros responsáveis pela PESC, bem como aos Governos dos Estados-membros da União
Europeia e dos Estados da América Central .

20. Livro Verde

A3-0212/94

Resolução sobre o Livro Verde apresentado pela Comissão relativo ao acesso dos consumidores a

justiça e à resolução dos litígios de consumo no Mercado Único (COM(930576 — C3-0493/93)
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta os tratados constitutivos, modificados pelo Tratado da UE e, em especial, o
artigo 62 do Tratado CE,

— Tendo em conta a sua Resolução de 13 de Março de 1987 sobre as associações sem fins
lucrativos na Comunidade Europeia (')
— Tendo em conta a Convenção de Bruxelas de 27 de Setembro de 1 968 relativa à competência
judicial e à execução das decisões judiciais em matéria civil e comercial (2),
— Tendo em conta a Convenção de Roma de 19 de Junho de 1980 sobre a lei aplicável às

obrigações contratuais (3),
— Tendo em conta a Directiva 84/450/CEE, de 1 0 de Setembro de 1 984, relativa à aproximação
das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-membros em
matéria de publicidade enganosa (4),
— Tendo em conta a Directiva 92/ 13/CEE, de 25 de Fevereiro de 1992, relativa à coordenação
das disposições legislativas, regulamentares e administrativas referentes à aplicação das
normas comunitárias nos processos de celebração de contratos das entidades que operam nos
sectores da água, da energia, dos transportes e telecomunicações (5),
— Tendo em conta a Directiva 93/ 13/CEE, de 5 de Abril de 1993 , sobre as cláusulas abusivas

nos contratos celebrados com consumidores (6),
— Tendo em conta o Livro Verde da Comissão (CC)M(93)0576 — C3-0493/93 ),
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e dos Direitos dos Cidadãos

e o parecer da Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Defesa do Consumidor
(A3-0212/94),

(')
(2)
C)
(4)
(5)
(6)
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A. Considerando que o funcionamento do Mercado Interno implica, para os consumidores
comunitários, a liberdade de se abastecerem noutro Estado-membro e, para as empresas
estabelecidas nesse mercado, o direito de captar uma clientela transfronteiriça, numa
situação de leal concorrência;

B. Considerando que, não obstante, o exercício destas liberdades e direitos dos consumidores e
das empresas, no Mercado Interno, ocasionam um número considerável de litígios
transfronteiriços ;

C. Considerando que estes litígios transfronteiriços se traduzem por um considerável catálogo
de dificuldades para o consumidor, a partir do momento em que uma das partes em litígio
esteja domiciliada noutro Estado-membro ;
D. Considerando que dificuldades de ordem jurídica, como a determinação da lei aplicável
quanto ao fundo e ao processo, a prática de actos de instrução no estrangeiro, as despesas de
representação e defesa, por vezes desproporcionadas relativamente ao objecto do litígio,
bem como a execução ulterior da sentença, acabam por dissuadir o consumidor de fazer valer
efectivamente os seus direitos ;

E. Considerando a absoluta necessidade de criar dispositivos que facultem aos cidadãos
europeus a resolução dos pequenos litígios de consumo, quer a nível do direito nacional, quer
do direito comunitário ;

F. Considerando que, no que respeita à solução de litígios dos consumidores no Mercado
Interno, o problema que cumpre dirimir prioritariamente é o de que a acção individual se
reflicta por incumprimento da garantia do produto,
1.

Convida a Comissão a tomar em consideração as observações gerais contidas no presente

relatório ;

2. Manifesta a sua preocupação por tais litígios transfronteiriços significarem, na prática,
novos obstáculos à livre circulação de mercadorias e de serviços, objectivo diametralmente
oposto ao pretendido pelo Mercado Interno;
3 . Verifica que, em alguns Estados-membros, os litígios de consumo individuais foram
aligeirados através de procedimentos simplificados para valores reduzidos , caracterizados pela
brevidade dos prazos, a não obrigação de representação por advogado e a flexibilização dos
trâmites em geral ;
4. Encara favoravelmente os organismos e procedimentos extra-judiciais existentes nos
Estados-membros e tendentes a obter uma decisão por via arbitral ou não contenciosa, ainda que
constate as divergências a nível nacional em relação ao valorjurídico das ditas decisões arbitrais ;
5 . Recorda que, se por um lado devem ser incrementadas as formas amigáveis de resolução de
pequenos litígios de consumo, por outro lado a efectividade de um direito só pode ser
verdadeiramente garantida através do sistema judicial . Se todos os procedimentos amigáveis
fracassarem, é necessário que as partes possam encontrar uma solução pela via judicial a um
custo suportado individualmente, tendo em conta o diminuto valor económico em jogo;
6.

Reconhece o valor dos instrumentos convencionais existentes nesta matéria, inter alia as

Convenções de Bruxelas e de Roma, embora verifique que estes instrumentos não resolvem
todos os aspectos relativos aos litígios individuais de consumo e, em especial, a lentidão de tais
procedimentos ;
7 . Recorda que o Tratado CE modificado pelo TUE consagra, no seu artigo 6-, o princípio da
não discriminação em razão da nacionalidade, o que conduz à obrigação de garantir o acesso à
justiça de todos os consumidores comunitários, em igualdade de condições ;
8 . Pensa que a envergadura e dimensão do problema da igualdade de acesso dos cidadãos
comunitários à justiça justificam uma acção comunitária, e crê que os objectivos que se
pretendem alcançar não podem ser suficientemente prosseguidos pelos Estados-membros ;
9. Considera, por consequência, que seria conveniente uma certa harmonização das normas
processuais dos Estados-membros, com vista à instituição de um procedimento comunitário, até
um determinado valor, para resolver com rapidez os litígios individuais transfronteiriços de
consumo no Mercado Interno, e recorda que certas directivas comunitárias em vigor incluem já
uma certa harmonização das regras processuais dos Estados-membros ;
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10. Acolhe favoravelmente os princípios gerais que constam do Livro Verde apresentado pela
Comissão relativo ao acesso dos consumidores à justiça e à resolução dos litígios de consumo no

Mercado Único;

1 1 . Partilha a preocupação da Comissão de oferecer uma solução comunitária para os
problemas levantados pelas práticas comerciais ilícitas, através das acções de interesse colectivo,
já que as ditas práticas afectam tanto os consumidores como as empresas entre si ;
12 .

Constata que essas práticas ilícitas, embora tenham origem num Estado-membro, podem

destinar-se aos consumidores de outro Estado-membro ;

13 . Pensa que, se bem que a Convenção de Bruxelas e a Convenção de Roma ofereçam certas
disposições muito favoráveis ao consumidor, não resolvem de forma inequívoca e satisfatória
todos os problemas relativos aos litígios de consumo, pelo que seria conveniente uma certa
harmonização das condições de interposição de acções tendentes a obter a abstenção de certa
conduta contra as práticas comerciais ilícitas ;
1 4. Considera que a dita harmonização deveria ser acompanhada pelo reconhecimento mútuo,
entre os Estados-membros , da legitimidade activa das organizações de empresários e consumi
dores, reconhecidas pelas legislações dos Estados-membros ;
15 . Pensa que, além disso, é necessário incrementar a formação de juristas, juízes e
magistrados, em direito comunitário e em direito do consumo, pelo que solicita aos Estados
-membros e à Comissão que fomentem a criação de academias nacionais e europeias
especializadas ;
16. Crê que é também determinante que sejam facilitadas ao consumidor informações
relativas aos seus direitos e à maneira mais eficaz de utilizar estes procedimentos transfrontei
riços ;
17 . Solicita à Comissão que, no âmbito da União Europeia, prepare a criação de um órgão de
arbitragem com vista a solucionar litígios transfronteiriços ;
18 . Requer a criação de uma rede de estruturas regionais, incluindo as transfronteiriças, tão
próxima quanto possível do justiciável, constituída por juristas profissionais , independentes ,
competentes e responsáveis , à imagem da rede já criada pelos advogados em determinados
países . Em termos do funcionamento e da criação dessas estruturas, as mesmas deveriam resultar
de uma concertação com as organizações de consumidores , regendo-se por uma carta de
qualidade;
19. Solicita aos Estados-membros que flexibilizem ao máximo as condições para obter
assistência judiciária relativa aos litígios de consumo, e que incentivem a criação de centros e
organismos de assistência jurídica para este tipo de processos ;
20.
Solicita à Comissão que continue a organizar projectos-piloto para promover a cooperação
transfronteiriça entre as organizações de consumidores ;
2 1 . Solicita também à Comissão que utilize ao máximo todas as possibilidades oferecidas pelo
artigo K do TUE, relativo à cooperação judicial no âmbito da União Europeia;
22 .
Solicita ainda à Comissão que adopte uma recomendação a fim de melhorar o funciona
mento dos órgãos extra-judiciais nacionais — quer públicos quer privados — competentes para
conhecer dos litígios de consumo, bem como para dar andamento ao reconhecimento mútuo das
suas decisões ;

23 . Insta a Comissão à elaboração de um relatório intercalar, do qual deverá constar um
calendário das medidas a adoptar;
24. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão e, para
informação, ao Conselho.
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21. Aspectos sociais do sector dos transportes
A3-0226/94

Resolução sobre os aspectos sociais do sector dos transportes

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta as propostas de resolução apresentadas pelos Deputados :
a)

Amaral sobre as condições de vida e de trabalho das pessoas empregadas nos diversos
sectores dos transportes (B3-0660/90),

b) Muscardini sobre a eliminação de barreiras arquitectónicas nos transportes ferroviários
em favor dos deficientes (B3-0698/91 ),

— Tendo em conta a audição pública de 5 de Outubro de 1993 sobre os aspectos sociais do
sector dos transportes,
— Tendo em conta o relatório da Comissão ao Conselho sobre as medidas a tomar na

Comunidade no que se refere à acessibilidade dos meios de transporte para as pessoas com
mobilidade reduzida (COM(93)()433 ), de 26 de Novembro de 1993 ,
— Tendo em conta o artigo 452 do seu Regimento,

— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Transportes e do Turismo (A3-0226/94),
A. Considerando que, no preâmbulo do Tratado de Roma, os Estados-membros fixaram como
objectivo essencial dos seus esforços «a melhoria constante das condições de vida e de
trabalho dos seus povos»; que tal significa também a melhoria das condições de vida dos
deficientes e dos idosos ;

B. Considerando que, no mesmo Tratado, no capítulo reservado à política social, artigo 1 172,
«os Estados-membros reconhecem a necessidade de promover a melhoria das condições de
vida e de trabalho dos trabalhadores, de modo a permitir a sua igualização no progresso»;
que , atendendo aos princípios da justiça social , igualdade e democracia, seria inaceitável
qualquer exclusão dos deficientes ;
C. Considerando que, em 13 de Maio de 1965 , o Conselho aprovou uma decisão sobre a
harmonização de determinadas disposições com impacto ao nível da concorrência no sector
dos transportes ferroviários, rodoviários e por via navegável, cujo Título III (disposições
sobre a política social) estipula que se procederá à aproximação das disposições que regem
as condições de trabalho no domínio dos transportes ferroviários , rodoviários e por via
navegável , tendo em conta a eventual competência dos parceiros sociais no que se refere à
celebração de contratos colectivos de trabalho, entendendo-se porém que, nestas condições
de trabalho, não se incluem os salários ou outro tipo de remunerações (artigo 102); que o
artigo 1 22 da citada decisão estipula ainda que se procederá à harmonização das disposições
relativas aos tempos de trabalho e de descanso nos vários sectores dos transportes ;

D. Considerando que em 1 de Julho de 1987 entrou em vigor o Acto Único Europeu, o que
implica, para o sector dos transportes, uma integração mais eficaz dos transportes aéreos e
marítimos na política comunitária dos transportes ;

E. Considerando que em 9 de Dezembro de 1989 os Chefes de Estado e de Governo dos
Estados-membros da Comunidade Europeia aprovaram a Carta Comunitária dos Direitos
Sociais Fundamentais dos Trabalhadores, tendo salientado que, com a criação de um
mercado único europeu, deve igualmente ser dada importância aos aspectos sociais e
económicos, desenvolvidos de forma equilibrada,
1 . Relembra que a criação do mercado interno é a solução mais eficaz para promover o
emprego, e que a promoção do emprego deve ser considerada uma questão prioritária; no que se
refere à capacidade de concorrência, a Comunidade deve enfrentar os vários desafios, não
ignorando os desequilíbrios regionais e a necessidade de uma mobilidade permanente;
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2. Regista que, tal como é exigido no Livro Branco da Comissão, os projectos de
infra-estruturas só podem ser concretizados de acordo com os princípios da justiça social se for
possível alcançar um equilíbrio adequado dos investimentos e criar postos de trabalho
apropriados e duradouros nas regiões afectadas ;
3 . Considera que o consenso no plano social contribui para a melhoria da capacidade de
concorrência das empresas e para a criação de postos de trabalho ;

4. Exprime a convicção de que a concretização do mercado interno deve servir para fomentar
uma harmonização cada vez maior do nível de vida e das condições de trabalho e promover a
coesão económica e social na Comunidade Europeia, devendo evitar-se distorções de concor
rência;

5 . Chama a atenção para o perigo que a liberalização do mercado dos transportes representa
para o sector do emprego, pelo que exige que as empresas estejam suficientemente preparadas
para enfrentar esta situação, o que só é possível através de uma harmonização consequente dos
padrões sociais a um nível que seja aceitável para os trabalhadores e trabalhadoras ;
6. Considera que, em coerência com o Livro Branco da Comissão sobre o crescimento, a
competitividade e o emprego, os investimentos no sector dos transportes devem ter como
objectivo prioritário fomentar o emprego qualificado, tendo em conta que o sector crescerá em
média 5% ao ano nos próximos anos ;
7 . Concorda com o facto de que a Carta Social deve consolidar aquilo que já foi concretizado
no domínio social por parte dos Estados-membros , pelos parceiros sociais e pela Comunidade,
mas lamenta que ainda não tenham sido definidas orientações políticas de grande importância;

8 . Exige a aprovação de decisões e de uma directiva que fixe as disposições em matéria de
horário de trabalho nos vários sectores dos transportes, tendo em conta as diversas particulari
dades de cada sector e em consonância com os representantes dos vários sectores profissionais ;
9 . Verifica que as iniciativas necessárias para salvaguardar os direitos sociais dos trabalha
dores são da competência dos Estados-membros ou de entidades nacionais, ou ainda da
competência da Comunidade Europeia, com base na aplicação do princípio da subsidiariedade ;
apela para uma intervenção e colaboração activas dos parceiros sociais em todos os sectores ;
10. Lembra que, no âmbito da concessão dos direitos sociais, deve estabelecer-se uma
diferença — especialmente no que se refere aos transportes rodoviários — entre as empresas em
nome individual e as grandes empresas do sector, uma vez que esta situação pode levar a
distorções da concorrência dentro do mesmo sector de transporte ;

1 1 . Recorda que a aplicação de determinadas directivas, nomeadamente as que se referem aos
horários de trabalho, depende dos resultados do diálogo entre os parceiros sociais , e que a não
aplicação das mesmas pode provocar o dumping social e um agravamento das condições de
segurança no sector, que prejudicará tanto os trabalhadores como os utentes ; insta o Conselho e
os Estados-membros a darem muito mais importância à fiscalização da observância das
directivas aplicadas no domínio social, por exemplo em matéria de tempo de condução e de
descanso, e chama a atenção para o perigo do dumping social ;
12 . Manifesta o seu acordo com uma harmonização a alto nível das disposições nos vários
sectores de transporte destinada a garantir a segurança e evitar as distorções de concorrência;
13 . Lamenta que os níveis de formação profissional nos vários sectores dos transportes sejam
substancialmente diferentes e receia que — caso não se verifiquem alterações — esta situação
origine o dumping social ; apela portanto para o lançamento de sólidos programas de formação
profissional e à harmonização dos requisitos em matéria de exames e diplomas profissionais ;

14. Considera que todo e qualquer cidadão deve usufruir do direito pessoal da mobilidade e
pensa que a criação de um sistema eficaz de transportes urbanos orientado para os transportes
colectivos e compatíveis com o ambiente constitui uma «conditio sine qua non» deste direito;
solicita à Comissão que, de comum acordo com os Estados-membros, defina padrões qualitati
vos a incluir numa «Carta de Qualidade» aplicável aos serviços de transportes colectivos ;
15 . Chama a atenção para o facto de que os deficientes físicos têm direito aos transportes , e
que a utilização dos meios de transporte constitui um importante factor de integração na
sociedade ;

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N°C 128/464

Sexta-feira, 22 de Abril de 1994

16. Exige que todos os meios de transporte sejam, tanto quanto possível, interligados e muito
mais acessíveis a todos os deficientes, quer se trate de trabalhadores deficientes, quer de simples
utilizadores dos meios de transporte . Devem igualmente ter a possibilidade de viajar de um

Estado-membro para outro. É também desejável que os meios de transporte e os edifícios sejam
adaptados às suas necessidades (exemplo: estações ferroviárias, plataformas, estações de metro,
edifícios administrativos, escolas ...);

17 . Considera que os acompanhantes das pessoas com mobilidade reduzida que não podem
viajar de forma autónoma devem poder utilizar gratuitamente os transportes públicos ;

1 8 . Recomenda aos Estados-membros que desenvolvam verdadeiros esforços para melhorar a
acessibilidade dos transportes públicos para os deficientes, e considera que a indústria e as
empresas de transportes públicos devem contemplar as necessidades específicas dos deficientes
no quadro das suas políticas referentes à acessibilidade dos meios de transporte ;
19 . Exorta os Estados-membros a tomarem medidas destinadas a garantir uma melhor
coordenação de todas as formas de «transportes especiais», de forma a que se tire o maior
proveito possível da mão-de-obra e do material disponível ;
20. Exige que, regra geral, aquando da construção e exploração das infra-estruturas de
transportes, se tenham em conta as necessidades dos deficientes, coordenando a investigação
neste domínio a nível europeu ;
21 . Considera que a UE deve pôr em prática uma política de transportes que tenha como
objectivo prioritário a melhoria das condições de mobilidade dos grupos sociais mais desfavo
recidos ;

22 . Insta a Comissão a fomentar projectos-piloto destinados a melhorar a mobilidade das
mulheres , garantindo-lhes uma maior segurança;
23 . Lembra que a falta de informação constitui uma barreira importante para muitas pessoas
com problemas de mobilidade e apela portanto à instituição de um sistema de informação voltado
igualmente para o turismo, devendo ser feita uma distinção entre os deficientes que utilizam
cadeiras de rodas e os deficientes com mobilidade reduzida; o caso específico dos invisuais deve
merecer mais atenção ; a informação deve vir ao encontro das necessidades dos deficientes, sendo
clara, actualizada, fácil de obter e de utilizar;

24.

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

22. Politica de transportes na Euro-região Reno-Mosa (Meuse)
A3-0239/94

Resolução sobre as lacunas da politica dos transportes na Euro-região Reno-Mosa (Meuse)
O Parlamento Europeu ,

— Tendo em conta a proposta de resolução apresentada pela Deputada Dinguirard e outros
sobre as lacunas da política de transportes na Euro-região do Reno-Mosa (B3-1 179/93 ),
— Tendo em conta a sua Resolução de 18 de Setembro de 1992 sobre os aspectos regionais da
política de transportes ('),

— Tendo em conta a sua Resolução de 1 8 de Janeiro de 1 994 sobre a futura evolução da política
comum dos transportes (2),
O
O

JO C 284 de 02.1 1.1992, p. 176
JO C 44 de 14.2.1994, p. 44
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— Tendo em conta o artigo 452 do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Transportes e do Turismo (A3-0239/94),

A. Considerando que o Tratado CE estabelece, no seu artigo 22, que a Comunidade tem como
missão promover «um elevado nível de emprego» e «o aumento do nível e da qualidade de
vida», objectivos estes que abarcam igualmente a melhoria das possibilidades de deslocação
de um Estado-membro para outro, no propósito de promover a livre circulação dos
trabalhadores no interior da Comunidade ;

B. Considerando que, com a entrada em vigor do Acto Único Europeu em 1 de Julho de 1987, o
sector dos transportes ficou mais implicado do que até então na política comum dos
transportes ;

C. Considerando que a inserção de um título distinto (XII) no Tratado CE revela a importância
das redes transeuropeias e que, nomeadamente, os artigos 1292-B e 1292-C enunciam os
objectivos e os instrumentos de acção comunitária, assim como da política a prosseguir pela
Comissão em matéria de realização e desenvolvimento destas redes ;
D. Considerando que o Livro Branco da Comissão Europeia de 1992 realça, em particular, a
necessidade de conjugação dos trabalhos de infra-estrutura dos Estados-membros, o que
constituiu o objecto de um primeiro parecer do Conselho Europeu de Bruxelas ;

E. Considerando que os Conselhos Europeus de Edimburgo e de Copenhaga estabeleceram a
base financeira dos projectos relativos às redes transeuropeias ;
F. Considerando que as ligações autocarro/comboio existentes nas regiões fronteiriças funcio
nam de forma deficiente, que as tarifas e os horários levantam inúmeros problemas e que,
além disso, a integração das redes ferroviárias dos três países da Euro-região Reno-Mosa
continua a confrontar-se com dificuldades resultantes de diferenças nos sistemas de
voltagem ;
G. Considerando que a Comissão se tem esforçado por melhorar, através de projectos-piloto, o
intercâmbio de informações, a nível transfronteiriço, relativas ao sector dos transportes
rodoviários, promovendo desse modo a segurança,

1 . Reafirma que cabe à Comunidade enfrentar os desafios em matéria de política de
concorrência, tendo em conta desequilíbrios regionais ;
2. Manifesta a convicção de que a realização do mercado interno deve nomeadamente
promover a coesão económica da Comunidade Europeia, impedindo distorções de concorrência;
3 . Lamenta que ainda nada tenha sido feito para melhorar os transportes a nível transfrontei
riço na Euro-região Reno-Mosa, independentemente de se tratar de transportes ferroviários,
rodoviários, por via navegável ou ainda de transportes públicos ;

4. Chama a atenção para o facto de que cabe à Comunidade não só coordenar, mas também
impulsionar e, por conseguinte, providenciar por que a infra-estrutura não divirja excessivamen
te de um Estado-membro para outro ;
5 . Recomenda a adopção de medidas tendentes a melhorar a coordenação entre os responsá
veis da região em cooperação com a Comissão, de modo a promover igualmente o emprego
através da melhoria da circulação a nível transfronteiriço ;
6. Assinala a necessidade da adopção de iniciativas destinadas a resolver os problemas de
transporte na Euro-região Reno-Mosa e que essas iniciativas se inserem dentro do âmbito de
competências dos Estados-membros ou das entidades que os compõem, ou da Comunidade
Europeia, sob reserva da aplicação do princípio de subsidiariedade, e insta por conseguinte à
participação activa dos parceiros desta Euro-região e da Comissão;
7. Recomenda a eliminação do actual ponto de estrangulamento da E-25 nas imediações de
Maastricht, de onde resultarão efeitos positivos tanto sobre o ambiente como sobre o
congestionamento do tráfego e o desenvolvimento económico da região; criar-se-ão desse modo
circunstâncias mais propícias à implantação de empresas, garantindo-se, ao mesmo tempo, um
fluxo rápido e seguro do trânsito, o que se repercute numa região muito mais vasta do que a
Euro-região Reno-Mosa;
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8 . Entende que, para travar a quota-parte dos veículos automóveis no crescimento global do
tráfego e para proteger o ambiente, importa incentivar modalidades de transporte alternativas ,
como o comboio, a navegação interior e os transportes combinados ; os transportes públicos
devem ser melhorados, e os cidadãos estimulados a utilizar o velocípede com maior frequência.
As empresas, as autarquias locais, as organizações de turismo e as autoridades nacionais devem
cooperar para este efeito ;
9 . Exige que a Comissão realize estudos sobre a melhoria dos transportes a nível transfron
teiriço na Euro-região Reno-Mosa e que disponibilize verbas para a realização destes melhora
mentos ; insta a que a ausência de ligações ferroviárias directas a nível transfronteiriço seja
compensada através da entrada em funcionamento de serviços de autocarros expresso,
subvencionados pelo INTERREG;
10. Recomenda que, a fim de reduzir a poluição automóvel nos principais centros urbanos da
Euro-região Reno-Mosa e evitar congestionamentos na circulação, sejam instalados parques de
estacionamento na periferia dos centros urbanos e entre em funcionamento um serviço de
autocarros que conduza, gratuitamente, turistas e outros visitantes aos respectivos centros, à
semelhança do modelo que já vigora em Aachen ;
1 1 . Manifesta a convicção de que é necessário adaptar os transportes públicos e harmonizar os
horários dos comboios, autocarros e aviões, de modo a viabilizar a deslocação, sem problemas,
de um Estado-membro para outro, e manifesta o desejo de que as tarifas e os serviços de
autocarros e de comboios sejam harmonizados, numa perspectiva intermodal e transfronteiriça,
mediante a criação, por exemplo, de uma tarifa única, baseada exclusivamente na quilometra
gem, e a substituição das correspondências por autocarro de ambos os lados da fronteira por uma
ligação única;
12 . Manifesta o desejo de ver aumentada a quantidade de mercadorias transportadas por via
férrea e por via navegável, dado tratar-se de meios de transporte menos poluentes , menos
dispendiosos e mais seguros ;

13 . Sublinha a importância da valorização da ligação ferroviária entre Heerlen e Aquisgrana
(Aachen), bem como entre Neerpelt e Weert, o que tornará mais acessível a região belga do
Limburgo. Refere que não se justifica o aumento do volume do tráfego rodoviário nesta região
(automóvel ou autocarro), devido à poluição do ambiente, ao congestionamento da rede viária,
aos riscos de acidente e ao esbanjamento de energia, e ainda ao facto de vários estudos apontarem
para a existência de viajantes em número suficiente desde que disponham de uma ligação
adequada. Os custos em que importa a referida ligação poderiam ser repartidos pelas várias
autoridades nacionais, a CE, a Companhia Nacional Belga de Caminhos-de-ferro (NMBS ) e a
Companhia de Caminhos-de-ferro dos Países Baixos (NS );
1 4. Refere que, face ao crescente volume do tráfego automóvel e aéreo, uma rede europeia de
comboios rápidos é susceptível de constituir uma alternativa compatível com o ambiente, mas
que não deverá prejudicar a função de nó ferroviário das estações e linhas secundárias (como, por
exemplo, as de Verviers e Duren);
15 . Considera que a Flandres deve ser inserida numa rede europeia moderna de vias
navegáveis, pelo que recomenda a modernização da ligação por via navegável aos Países Baixos
através do Norte do Limburgo, para a qual a União Europeia, entre outras partes, deve contribuir
financeiramente ;

1 6. Recomenda a adopção de medidas tendentes a reduzir os congestionamentos e os períodos
de espera na comporta de Ternaaien, um importante nó da rede europeia de vias navegáveis, o
que permitiria acelerar o transporte de mercadorias, que irá necessariamente aumentar no futuro,
em benefício dos operadores de transbordo e de carga, sem falar dos efeitos positivos sobre os
custos e o emprego na região, e realça, neste contexto, que a segurança de uma ligação é para os
transportadores mais importante do que a sua rapidez;
1 7 . Solicita, neste contexto, que sejam tomadas em consideração as possibilidades oferecidas
pela adaptação da ligação pelo Mosa, que irá tornar acessíveis Liège e mesmo Namur às grandes
embarcações que circulam no Reno através dos portos de Roterdão e Antuérpia;
1 8 . Observa que, após a adaptação do complexo de represas e do rio Mosa, e tendo em conta a
portagem cobrada pela circulação no canal Albert, assim como a proibição de circulação neste
canal aos domingos , o transporte pelo rio Mosa afigura-se vantajoso, pelo que considera que
devem ser abolidas a portagem c a proibição de circulação aos domingos ;

19 . Assinala que a concessão de subvenções pelo FEDER a dois aeroportos situados a uma
distância inferior a 50 km um do outro, numa mesma região, na qual vigoram, além disso, normas
distintas de sonoridade para os aviões, conduz a distorções de concorrência e é, por conseguinte,
contrária à política comunitária;
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20. Assinala que o turismo representa, para a Euro-região Reno-Mosa, um importante sector
económico, que proporciona emprego a numerosas pessoas, ao mesmo tempo que faz aumentar o
volume do tráfego automóvel ; recomenda, por conseguinte, que seja definida uma política no
sector da circulação e dos transportes, na qual a acessibilidade dos centros turísticos e recreativos
terá de desempenhar um papel importante, chamando, neste contexto, a atenção para a rede de
pistas para circulação de velocípedes a nível transfronteiriço que, sobretudo no Limburgo belga,
não se encontra suficientemente desenvolvida;

2 1 . Assinala que a falta de informação quanto às possibilidades de deslocação constitui um
importante obstáculo para inúmeras pessoas que desejam deslocar-se de um Estado-membro
para outro, e insta por conseguinte a que seja criado um sistema de informação que permita a
obtenção fácil e rápida de informações precisas e responda às necessidades das pessoas
interessadas ;

22 .

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

23. Protecção dos cursos de agua *
A3-0174/94

Proposta de decisão do Conselho respeitante a celebração, em nome da Comunidade, da
Convenção relativa à protecção e utilização dos cursos de água transfronteiras e dos lagos
internacionais (COM(93)0271 — C3-0265/93)

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇÔES

DA COMISSÂO (*)

DO PARLAMENTO

(Alteração 1 )
Quinto considerando

Considerando que a politica da Comunidade no domínio
do ambiente contribui para a prossecução dos objectivos
destinados à preservação, protecção e melhoria de quali
dade do ambiente, bem como à protecção da saúde das
pessoas e à utilização prudente e racional dos recursos

Considerando que a política da Comunidade no domínio
do ambiente contribui para a prossecução dos objectivos
destinados à preservação, protecção e melhoria de quali
dade do ambiente, bem como à protecção da saúde das
pessoas e à utilização prudente e racional dos recursos

naturais ;

naturais com vista a um desenvolvimento sustentável ;

(Alteração 2)
Sexto considerando

Considerando que a politica da Comunidade no domínio
do ambiente tem por objectivo um nível de protecção
elevado, e que se baseia nos princípios de precaução e de
acção preventiva, no princípio de correcção, prioritaria
mente na fonte, dos prejuízos causados no ambiente, bem
como no princípio do poluidor-pagador;

(*)

JO C 212 de 5.8.1993 , p. 60

Considerando que a política global da Comunidade no
domínio do ambiente tem por objectivo um reforço da
cooperação internacional, no sentido de promover um
nível de protecção elevado, e que se baseia nos princípios
de precaução e de acção preventiva, no princípio de
correcção, prioritariamente na própria fonte, dos prejuí
zos causados no ambiente, bem como no princípio do
poluidor-pagador;
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ALTERAÇÔES

TEXTO

DA COMISSÂO

DO PARLAMENTO

(Alteração 3 )
Após o sexto considerando (novo considerando)

Considerando que a celebração da presente convenção
relativa à protecção e utilização dos cursos de água
transfronteiras e dos lagos internacionais constitui um
primeiro passo para a coordenação necessária, a nível
comunitário e europeu, dos diferentes planos hidrológi
cos nacionais que afectam a regulação de bacias hidro
gráficas comuns e os projectos de construção de barra
gens e ordenamento de quedas de água;

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta da
Comissão ao Conselho de uma decisão respeitante à celebração, em nome da Comunidade, da
Convenção relativa à protecção e utilização dos cursos de água transfronteiras e dos lagos
internacionais (COM(93)0271 — C3-0265/93)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(92)027 1 ) ('),
— Considerando que o Conselho tinha, em 13 de Julho de 1993, consultado o Parlamento
Europeu com base no artigo 1302-S do Tratado CEE (C3-0265/93),
— Tendo em conta a posição da Comissão no seu documento de 31 de Outubro de 1993
(C3-0369/93 ) sobre a adaptação da base jurídica após a entrada em vigor do Tratado da
União Europeia,
— Tendo em conta o relatório da Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Defesa
do Consumidor (A3-0174/94),

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 o informe, caso pretenda afastar-se do texto aprovado pelo

Parlamento ;

4.

Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione modificar substancialmente a proposta da

Comissão ;

5.
(')

Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer ao Conselho e à Comissão.
JO C 212 de 5.8.1993 , p. 60

9 . 5 . 94

N« C 128/469

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Sexta-feira, 22 de Abril de 1994

24. Línguas a utilizar na comercialização dos géneros alimentícios
A3-0234/94

Resolução sobre a comunicação interpretativa da Comissão relativa as línguas a utilizar na
comercialização dos géneros alimentícios, na sequência do Acórdão «Peeters» (COM(93)0532 —
C3-0516/93)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre o
emprego das línguas para a informação dos consumidores na Comunidade (CC)M(93)0456),
— Tendo em conta a comunicação interpretativa da Comissão relativa às línguas a utilizar na
comercialização dos géneros alimentícios, na sequência do Acórdão «Peeters»
(CC)M(93)0532 — C3-05 16/93 ),

— Tendo em conta os artigos 302 e segs ., 1002-A, 1282 e 1292-A do Tratado CE,
— Tendo em conta as numerosas directivas, regulamentos e recomendações do Conselho
relacionadas com o emprego das línguas na informação dos consumidores,
— Tendo em conta a sua Resolução de 27 de Outubro de 1 993 sobre a proposta da Comissão ao
Conselho de uma directiva que altera a Directiva 79/ 1 12/CEE relativa à aproximação das
legislações dos Estados-membros respeitantes à rotulagem, apresentação e publicidade dos
géneros alimentícios, e em especial, a alteração n2 15 , que altera o artigo 142 da Directiva
79/ 1 12/CEE (');
— Tendo em conta o relatório da Comissão do Meio Ambiente , da Saúde Pública e da Defesa
do Consumidor (A3-0234/94),

A. Considerando que entre os objectivos da União Europeia se contam não só a livre circulação
de mercadorias, como também a realização de um elevado nível de protecção dos

7 consumidores e o desenvolvimento das culturas dos Estados-membros ;

B. Considerando que alguns objectivos se apresentam, em certa medida, em conflito uns com os
outros, e que, nesse caso, há que proceder a uma ponderação de interesses , por forma a que
nenhum objectivo seja inteiramente sacrificado em proveito dos restantes ;

C. Considerando que a divulgação de informações fiáveis e transparentes ao consumidor
facilita o bom funcionamento do mercado interno ;

D. Considerando que a Comunidade Europeia deu início à harmonização da rotulagem de
produtos e de outras formas de informação dos consumidores, com vista à promoção da livre
circulação de bens e serviços ;
E. Considerando que as directivas de harmonização reconhecem que a língua utilizada para
transmitir a informação contida nos rótulos pode impedir que a informação chegue aos
consumidores e que, por essa razão, algumas directivas incluem disposições relativas às
línguas a utilizar;
F. Considerando que a adopção dessas disposições linguísticas significa que, por razões ligadas
à defesa dos consumidores, se justifica adaptar até certa medida a livre circulação de
mercadorias ;

G. Considerando que a importação paralela é uma consequência lógica da livre circulação de
mercadorias, apreciada de forma positiva pela Comunidade, uma vez que possibilita preços
mais baixos ao consumidor; considerando, no entanto, que não poderá comprometer o
direito do consumidor à informação; considerando que as disposições linguísticas dificultam
de algum modo a importação paralela, mas que de forma alguma a impossibilitam;
(')
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H. Considerando que o consumidor médio compreende unicamente a língua do seu próprio
país ; considerando que a exigência da utilização da língua oficial do país de comercialização
é a que oferece mais garantias de que a informação chegue, tanto quanto possível, ao
consumidor ;

I.

Considerando que as fórmulas relativas às disposições linguísticas utilizadas nas directivas
não são uniformes, o que obriga a verificar que não existe uma política linguística no âmbito
da política de livre circulação de bens e de protecção do consumidor;

J.

Considerando que a decisão proferida no Acórdão «Peeters» não contribui para uma maior
clareza ;

K. Considerando que não existe clareza quanto ao alcance das disposições linguísticas ;
considerando que essa circunstância gera insegurança jurídica, tanto nos consumidores
como nos produtores e distribuidores ;
L. Considerando que as comunicações da Comissão que constituem o assunto da presente
resolução reconhecem essa situação e tentam contribuir para a clarificação da mesma;
considerando, no entanto, que essas comunicações continuam a ser demasiadamente
genéricas e não oferecem soluções concretas ;

M. Considerando que o n2 4 do artigo 1282 do Tratado determina que a Comunidade terá em
conta os aspectos culturais na sua acção ao abrigo de outras disposições do Tratado CE;
N. Considerando que a língua deve ser vista como um elemento essencial da cultura;
considerando que, por isso, se deve ter em conta nesta problemática o impacto no plano
cultural das medidas a adoptar;
0. Considerando que os Estados-membros são competentes em matéria de política linguística;
considerando que a subsidiariedade exige que a competência dos Estados-membros no
domínio da política linguística seja respeitada;
P. Considerando que do n2 4 do citado artigo 1282 resulta que a Comunidade não pode
contrariar regras em matéria de política linguística dos Estados-membros que não estejam
em contradição com os objectivos da protecção do consumidor nem com a doutrina da livre
circulação de mercadorias ;
Q. Considerando que a língua ou línguas oficiais do Estado-membro de comercialização são as
que oferecem mais garantias de compreensão e que, por isso, a Comunidade deve, nas suas
disposições, exigir que as informações sejam apresentadas nessa ou nessas línguas ;
considerando que a implementação concreta dessa medida (saber, nesta perspectiva, qual é a
língua oficial), é da competência dos Estados-membros, com base no princípio da
subsidiariedade ;

R. Considerando que a única motivação da Comunidade para adoptar disposições linguísticas é
a de assegurar que a informação chegue efectivamente ao consumidor,
1 . Toma conhecimento da comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu
sobre o emprego das línguas para a informação dos consumidores na Comunidade e da
comunicação interpretativa da Comissão relativa às línguas a utilizar na comercialização dos
géneros alimentícios, na sequência do Acórdão «Peeters»;
2 . Verifica com agrado que, depois de o Conselho o ter feito, também a Comissão dedica
agora atenção e lança um debate sobre os problemas ligados à utilização das línguas na
informação dos consumidores ;
3.

Lamenta que nas suas comunicações a Comissão não proponha quaisquer solução

concretas ;

4. Lamenta que nas suas comunicações a Comissão ignore o artigo 1 28- do Tratado CE, que
determina que a Comunidade terá em conta os aspectos culturais na sua acção ao abrigo de outras
disposições (que não as do domínio da cultura) do Tratado ;
5 . Concorda com o princípio de que a melhor garantia da eficácia da informação dos
consumidores é o fornecimento da informação na língua do consumidor;
6. Está ciente da necessidade de ponderar:
— entre, por um lado, as exigências de uma plena livre circulação e, por outro lado, as
exigências de uma protecção suficiente do consumidor e imperativos culturais ;
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— entre a competência da União Europeia em matéria de protecção do consumidor, por um
lado, e a competência dos Estados-membros relativamente ao seu estatuto linguístico, por
outro lado ;

7 . Solicita à Comissão que, nos seus trabalhos relativos à proposta de directiva pendente que
altera a Directiva 79/ 1 1 2/CEE (COM(9 1 )0536) adopte a citada alteração do Parlamento Europeu
ao artigo 142;
8 . Solicita à Comissão que, através de uma directiva-quadro sobre o emprego das línguas na
informação do consumidor, ou por outro meio, introduza coerência e clareza na sua política,
tendo em conta a alteração da situação jurídica na sequência dos novos artigos 32, alínea s), e
1 292-A (defesa dos consumidores) e artigo 32, alínea p), e n2 4 do artigo 1282 (aspectos culturais)
do Tratado CE ;

9 . Solicita insistentemente que se tome por base o princípio de que a melhor garantia de se
obter uma informação eficiente é proporcionar ao consumidor informação na sua língua e que,
por isso, se parte do princípio de que a missão do legislador comunitário é obrigar cada um dos
Estados-membros a garantir a informação pelo menos (mas não exclusivamente) na sua língua
oficial ou nas suas línguas oficiais ;
10. Solicita à Comissão que restrinja rigorosamente as eventuais excepções a esta regra e que
as defina de forma juridicamente mais segura;
1 1.

Considera que a implementação concreta do conceito de língua oficial é da competência

exclusiva dos Estados-membros ;

12.

Exorta a Comissão a promover a utilização de símbolos na informação do consumidor;

13 . Solicita à Comissão que garanta um controlo eficaz da observância das disposições
comunitárias em matéria de emprego de línguas ;

14. Solicita à Comissão que, para facilitar a acção dos agentes económicos, promova o
intercâmbio de informações sobre as regulamentações em vigor nos Estados-membros relativas
ao emprego das línguas ;
15 . Considera que as disposições linguísticas não constituem um entrave insuperável para os
industriais e verifica que diversos segmentos da indústria partilham este ponto de vista;

16 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, ao
Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões .

25. Gestão de resíduos
A3-0224/94

Resolução sobre a necessidade de desenvolver a estrategia comunitaria de gestão dos resíduos
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta o Quinto Programa de Acção de Protecção do Ambiente : «Em direcção a um
desenvolvimento sustentável» (CC)M(92)0023),

— Tendo em conta a sua Resolução de 17 de Novembro de 1992 (') e a Resolução do
Conselho (2) sobre esta matéria,

— Tendo em conta a comunicação da Comissão sobre uma estratégia comunitária para a gestão
dos resíduos (SEC(89)0934), bem como as Resoluções do Parlamento de 19 de Fevereiro de
1991 (3) e do Conselho (4) sobre a mesma matéria,
(')
(2)
(3)
(4)
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— Tendo em conta a proposta de resolução dos Deputados Collins, Schleicher, Iversen e
Amendola sobre uma triagem abrangente dos tipos de detritos (B3-0328/93),
— 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 (A3-0224/94),

A. Considerando que, nos Estados-membros da União Europeia, continua a colocar-se o
problema dos resíduos, que não é conciliável com o princípio de um crescimento económico
sustentável e compatível com o ambiente ;
B. Preocupado com o facto de as medidas até agora adoptadas para evitar a produção de
resíduos e promover a sua reciclagem não serem ainda suficientes para conseguir uma
redução significativa das quantidades de resíduos ;
C. Considerando que, dada a estreita relação entre medidas de gestão dos resíduos e a
concretização do mercado interno, têm que ser estabelecidos os princípios fundamentais da
política de gestão de resíduos a nível comunitário ;

D. Considerando que, perante esta situação, a estratégia comunitária para a gestão dos resíduos
tem que ser aprofundada;
E. Considerando os princípios fundamentais estabelecidos no Quinto Programa de Acção,
nomeadamente a participação dos intervenientes, a transparência dos processos de decisão e
a quantificação dos objectivos da política ambiental ;

F. Tendo em conta o projecto-piloto da Comissão relativo a um novo impulso para o
desenvolvimento de medidas relativas aos fluxos prioritários de resíduos ;
G. Considerando que na Dinamarca existe uma taxa geral sobre resíduos e que os Países Baixos
prevêem introduzir uma taxa idêntica;
H. Considerando que os recursos naturais como as matérias-primas são vendidos no mercado
sem uma internalização dos custos ambientais externos, criando assim uma situação difícil
de mercado quanto à utilização secundária dos resíduos,

1 . Exorta a Comissão a apresentar um relatório sobre as medidas ate agora adoptadas para
concretizar a estratégia comunitária;
2. Convida a Comissão a apresentar propostas com vista ao alargamento da política
comunitária de gestão de resíduos, concedendo particular atenção ao aumento da prevenção e da
reciclagem dos resíduos, à integração de instrumentos económicos, à problemática da compati
bilidade das medidas de gestão de resíduos e do mercado interno ;

3 . Insta a Comissão a avançar decididamente com o projecto-piloto relativo aos fluxos
prioritários de resíduos e a informar o Parlamento sobre as suas experiências e resultados, bem
como a apresentar propostas sobre o possível aperfeiçoamento dos métodos de trabalho que, pela
primeira vez, tenham sido aplicados, nomeadamente a participação do Parlamento;
4. Exorta a Comissão a estudar e a elaborar, no plano europeu, propostas em matéria de
fiscalidade que possam favorecer o desenvolvimento de uma política de prevenção;
5 . Recorda à Comissão que, nesse contexto, deve dedicar particular atenção à participação do
Parlamento no processo de decisão, não apenas no que se refere aos processos legislativos, mas
também em decisões não legislativas como, por exemplo, projectos-piloto;
6. Exorta a Comissão a ter em conta, nas suas propostas sobre o aprofundamento da política de
gestão de resíduos , a utilização deste novo instrumento e a consagrar o princípio da responsa
bilidade da indústria pelos resíduos resultantes da sua produção e a promoção do desenvolvi
mento de mercados para matérias-primas secundárias ;
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7 . Insta a Comissão a apresentar os relatórios, já em atraso, sobre a transposição para as
legislações nacionais das directivas sobre resíduos e, simultaneamente, a apresentar um relatório
sobre a aplicação do instrumento constituído pelos planos de gestão de resíduos, bem como a
apresentar propostas sobre as modalidades de aplicação, no futuro, deste instrumento para se
atingirem mais eficazmente os objectivos da política de gestão de resíduos ;
8 . Exorta a Comissão a enviar a sua próxima comunicação sobre resíduos e gestão de resíduos
não apenas ao Conselho, mas também ao Parlamento Europeu ;
9.

Convida a Comissão a promover a elaboração de uma estatística comunitária em matéria de

resíduos ;

10. Exorta a Comissão a promover em maior medida, no quadro dos programas de I&D, o
desenvolvimento de tecnologias de prevenção de resíduos, e a apresentar propostas para a
aplicação prática dos seus resultados ;
1 1 . Convida a Comissão a sugerir medidas da União e dos Estados-membros para se atingirem
os objectivos de política de gestão dos resíduos estabelecidos no Quinto Programa de Acção;

1 2.

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

26. Ecología e PNB
A3-0244/94

Resolução sobre a inclusão de considerações de ordem ambiental no calculo do PNB
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta o Quinto Programa Comunitário de acção «Em direcção a um desenvolvi
mento sustentável» (CC)M(92)0023 ),

— Tendo em conta os compromissos assumidos pela Comunidade Europeia no âmbito da
Conferência do Rio, designadamente a Agenda 2 1 ,

— Tendo em conta a Resolução do Conselho relativa ao Quinto Programa de Acção (');
— Tendo em conta a proposta de resolução apresentada pelo Deputado Collins e outros , sobre a
inclusão de considerações de ordem ambiental no cálculo do PNB (B3-0329/94),

— 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 e o parecer da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e da
Política Industrial (A3-0244/94),

A. Considerando que a não inclusão dos custos ambientais no cálculo do PNB reduz
sensivelmente a representatividade do mesmo e que um tal cálculo não serve, por
conseguinte, de indicador para a tomada de decisões políticas ;

B. Considerando que a não inclusão da perda de recursos e da deterioração do ambiente no
cálculo dos custos priva as gerações futuras de oportunidades de subsistência;
C. Considerando que só com base em dados representativos sobre o ambiente é possível
verificar o êxito de medidas políticas ;
(')
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D. Convicto de que a economia deve, nas suas regras e instrumentos , e especialmente ao nível

dos indicadores e das contabilidades nacionais, subordinar-se aos princípios ecológicos se se
pretende alcançar um desenvolvimento sustentável ;
E. Considerando que a hierarquização e a avaliação quantitativa dos vários problemas
ecológicos tais como a perda de biodiversidade, a escassez dos recursos naturais, as
alterações climáticas, o empobrecimento da camada de ozono, as chuvas ácidas, o smog, os
resíduos, a água e o ruído constituem uma condição indispensável para a aplicabilidade e
aceitabilidade dos indicadores ecológicos, dos eco-balanços e da «contabilidade verde»;
F. Considerando que um sistema coerente de indicadores ambientais é uma condição
indispensável para a inclusão de considerações de ordem ambiental na política geral
(«contabilidade verde»);

G. Convicto de que é melhor possuir indicadores ambientais incompletos do que nenhuns, pois
mesmo indicadores vagos e imprecisos levarão pelo menos a que as situações ambientais por
estes descritas, bem como reflexões económicas a longo prazo, sejam incluídas nas decisões
políticas e económicas ;
H. Convicto de que os indicadores ambientais e, entre estes, um «produto nacional verde» são
um requisito prévio para uma distribuição equitativa da riqueza da sociedade entre os
agentes económicos, entre o Norte e o Sul, entre a geração presente e a geração futura,

1.
Insta a Comissão a melhorar a recolha dos dados ambientais tanto em termos qualitativos
como quantitativos, de molde a que a correcta avaliação e o balanço do estado do ambiente levem
a uma melhoria da política ambiental e, consequentemente, a uma melhoria da qualidade de vida;

2 . Salienta que, dado o carácter global de que a questão se reveste, uma abordagem
especificamente comunitária (ou mesmo nacional) será insuficiente se não tomar devidamente
em conta a responsabilidade ecológica particular que cabe à Comunidade enquanto maior
potência económica a nível mundial ;
3 . Advoga, tendo em vista a elaboração conjunta de dados estatísticos representativos, uma
cooperação nas melhores condições possíveis entre o Eurostat, a Agência Europeia do Ambiente,
os serviços nacionais de estatística e as agências nacionais do ambiente, bem como as
organizações internacionais tais como a ONU e sobretudo a OCDE;
4.

Convida a Comissão e os Estados-membros a incentivar a comunidade científica a

prosseguir o debate e a chegar a um acordo sobre a hierarquização e a avaliação quantitativa dos
diferentes problemas ambientais a fim de se obter indicadores ecológicos, eco-balanços e uma
«contabilidade verde» que se revelem úteis e aceitáveis ;
5 . Insta a Comissão a publicar anualmente um relatório sobre o estado do ambiente que foque
como temas principais a economia sustentável, os preços justos em termos ambientais, os custos
decorrentes da exploração dos recursos e os indicadores relativos à degradação do ambiente ;
6.

Insta a Comissão e os Estados-membros a, no âmbito de auditorias ambientais , recolherem

os dados ambientais susceptíveis de serem transpostos do plano microeconómico para o plano
macroeconómico ;

7.

Congratula-se com o projecto da Comissão relativo aos «índices de pressão sobre o

ambiente» e exige que os resultados desta investigação sejam colocados à disposição num futuro
próximo ; insta a Comissão a apresentar, com a maior brevidade possível, propostas concretas
com base nos resultados deste projecto ;
8 . Insta a Comissão e, nomeadamente, o seu Serviço de Estatística a intensificarem os seus
esforços tendentes à elaboração de estatísticas fiáveis e detalhadas sobre resíduos e, em
particular, sobre as pressões concretas exercidas pelos resíduos sobre o ambiente, bem como
estatísticas sobre matérias-primas secundárias, uma vez que a ausência de tais estatísticas
constitui um entrave sério ao desenvolvimento de uma «contabilidade verde»;
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9.

Exige que sejam elaboradas normas internacionais para a recolha de dados sobre temas

ambientais ;

10. Solicita à Comissão que elabore estudos exaustivos com vista a propor novos sistemas de
contabilidade nacional, que se baseiem, de preferência, no emprego de unidades físicas (de
energia, conteúdo energético, diversidade biológica, quantidade de resíduos, etc .), e não em
unidades meramente monetárias ;

1 1 . Entende que os actuais modelos de desenvolvimento, que favorecem a exportação
indiscriminada de recursos naturais para os países industrializados, deverão ser repensados, uma
vez que não tomam em consideração nem os danos ambientais resultantes da exploração destes
recursos, nem o facto de as reservas deste património natural serem sempre limitadas ;
12 . Entende que a nova Organização Mundial do Comércio (OMC) deverá assegurar que os
custos ambientais sejam igualmente tomados em consideração nas mercadorias que são alvo de
trocas comerciais a nível internacional, a fim de evitar, por um lado, o dumping ambiental e , por
outro lado, o proteccionismo daí resultante ;

13 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão e ao Conselho,
bem como à OECD, à ONU, ao UNEP, à FAO, ao UNSTAT, à Agência Europeia do Ambiente ,
aos serviços nacionais de estatística e ao EUROSTAT.

27. Transparência na Comunidade
A3-0153/94

Resolução sobre a transparência na Comunidade
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta as comunicações da Comissão de 2 de Dezembro de 1 992 (SEC(92)2274), 5
de Maio de 1993 (COM(93)0191 — C3-0199/93 ) e 2 de Junho de 1993 (COM(93)0258),

relativas à transparência,
— Tendo em conta a 172 Declaração anexa ao Tratado da União Europeia,
— Tendo em conta a Declaração interinstitucional sobre a democracia, a transparência e a
subsidiariedade, datada de 25 de Outubro de 1993 ('),
— Tendo em conta a decisão do Conselho « Assuntos Gerais» de 6 de Dezembro de 1993 na

qual foi aprovado o respectivo Regimento interno (2),
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Institucionais e o parecer da
Comissão para a Cultura, a Juventude, a Educação e os Meios de Comunicação Social
(A3-0153/94),

A. Considerando que a transparência consiste, antes de mais , no acesso do público às decisões
das autoridades da União Europeia, aos respectivos trabalhos preparatórios ou conexos e, em
geral, a toda a documentação de que essas autoridades dispõem ;
B. Considerando que a transparência deve presidir a todo o processo de decisão legislativa;

C. Considerando que a transparência deve constituir uma preocupação de todos os grupos de
interesses, quer tenham ou não finalidades lucrativas, bem como da totalidade dos comités
oficiosos que participam na preparação ou execução das decisões ;
D. Considerando que a transparência, ao nível das diferentes instituições, é insuficiente, uma
vez que o sistema comunitário, no seu conjunto, permanece opaco para os cidadãos ;
(')
(2)
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1 . Declara que o acesso do público à documentação se encontra satisfatoriamente regulamen
tado nas comunicações da Comissão acima referidas, devendo contudo ser respeitados os prazos
nelas propostos ;

2. Declara que deve ser desenvolvida a colaboração entre a Comissão e o Parlamento no
sentido da elaboração de um único reportório dos grupos de pressão, com ou sem fins lucrativos,
reportório esse que não implicará um reconhecimento nem um privilégio de acesso ; que tal
colaboração é desejável para a elaboração de um banco de dados sobre esses grupos no qual se
esclareça se têm carácter directo ou indirecto e, neste último caso, a que interesses correspondem
e em que medida;

3 . Declara que o mesmo tipo de colaboração deverá aplicar-se ao conhecimento da
composição e competência dos diversos comités consultados para a preparação e execução das
decisões ;

4. Declara que o Conselho, enquanto legislador, deverá ser abrangido pela obrigação de
colaboração prevista nos n£s 2 e 3 ;
5 . Declara que os debates e votações das autoridades legislativas devem ser públicos e,
portanto, devem constar de uma publicação regular e rápida, tanto no caso do Conselho enquanto
legislador como no do Parlamento Europeu ; o serviço do Parlamento responsável pelos relatos
integrais de imprensa deve ser reforçado, de modo a fornecer uma análise substancial das sessões
plenárias, incluindo designadamente o texto integral das declarações dos representantes do
Conselho e da Comissão, bem como dos presidentes dos grupos e dos relatores das comissões
parlamentares ; as actas de todo este processo devem ser publicadas com a maior brevidade, de
modo a permitir que cada cidadão da União Europeia seja imediatamente informado sobre as
posições defendidas no plenário do Parlamento Europeu ;
6. Declara que deverá ser nomeada uma comissão de juristas de alto nível, mediante acordo
entre o Conselho e o Parlamento, a fim de distinguir quais os elementos dos Tratados que são do
domínio constituinte e quais os que pertencem ao foro legislativo, devendo depois essa comissão
codificar os primeiros para que o sistema comunitário se torne transparente para os cidadãos da
União ; a codificação assim elaborada deverá ser transmitida ao Conselho Europeu e ao
Parlamento Europeu ;
7 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão, ao Conselho e
aos parlamentos dos Estados-membros .

28. Mercado Interno da Comunidade

A3-0253/94

Resolução sobre o Mercado Interno da Comunidade — Relatorio 1993 da Comissão
(CC)M(94)0055 — C3-0136/94)
O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta o Relatório 1993 da Comissão sobre o Mercado Interno da Comunidade

(COM(94)(X)55 — C3-0136/94),
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e da

Política Industrial (A3-0253/94),

A.

Congratulando-se com a apresentação, pela Comissão, do seu primeiro relatono anual sobre
o Mercado Interno da Comunidade, que corresponde às sugestões feitas nesse sentido pelo
Parlamento Europeu e pelo «Grupo Sutherland»;
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B. Salientando o papel importante do relatório anual no sentido de assegurar a transparência,
para que as administrações nacionais e regionais, os operadores económicos , os sindicatos,
os consumidores e todos aqueles que são afectados pelo funcionamento do Mercado Interno
estejam adequadamente informados sobre o Mercado Interno, as suas forças e as suas
fraquezas ;
C. Considerando que o relatório anual fornecerá igualmente uma oportunidade para assegurar
um controlo suficientemente democrático do processo de realização do Mercado Interno, de
forma a que o Parlamento Europeu, assim como os parlamentos nacionais e regionais , possa
rever — ao menos anualmente — não só os progressos conseguidos no domínio da
legislação mas também a administração global do Mercado Interno e as eventuais formas de
a melhorar;

D. Considerando que o relatório anual fornece um instrumento extremamente valioso para a
avaliação comunitária contínua do funcionamento do Mercado Interno:
— realçando que a realização do Mercado Interno é um processo a longo prazo ;
— apontando as áreas em que o Mercado Interno está a funcionar de forma correcta e
aquelas em que subsistem barreiras ou onde estas estão mesmo a ser criadas ;
— proporcionando uma actualização da situação da legislação aplicável ao Mercado
Interno e indicando em que áreas poderá ser necessária nova legislação ou outras
medidas ;

— procedendo a uma avaliação da forma como está a ser gerido o Mercado Interno, a nível
comunitário, nacional e regional ;
— dando orientações sobre a interpretação das normas do Mercado Interno,
— referindo decisões judiciais de relevo com impacto no funcionamento do Mercado
Interno;
Conteúdo do relatório anual

1 . Considera que o primeiro relatório anual fornece um grau impressionante de pormenores ,
tanto sobre as questões horizontais que afectam o Mercado Interno como sobre a situação dos
sectores individuais ; congratula-se, em particular, com os utilíssimos anexos ao relatório, como o
que faz uma resenha do estado actual da transposição para o direito nacional das directivas
existentes sobre o Mercado Interno ;

2 . Solicita à Comissão que considere a possibilidade de acrescentar os seguintes elementos
adicionais nos próximos relatórios anuais :
— um anexo com a lista de todas as medidas a nível nacional comunicadas à Comissão com

implicações para a livre circulação de bens nos sectores não-harmonizados ;
— um anexo com a lista das principais decisões do Tribunal de Justiça com implicações para o
Mercado Interno, com uma breve indicação do seu conteúdo e uma nota remissiva para o
texto principal do relatório;
— um capítulo sobre a investigação em questões relacionadas com o Mercado Interno,
incluindo resumos das investigações de relevo efectuadas pela Comissão ou em seu nome ;
— uma indicação mais precisa sobre quem é responsável pela coordenação do Mercado Interno
nas diversas administrações nacionais, assim como um organigrama dos serviços competen
tes da Comissão ;

3 . Solicita à Comissão que publique a resolução anual do Parlamento relativa ao relatório
sobre o Mercado Interno nos seus ulteriores relatórios anuais e dê ao Parlamento, no prazo de seis
semanas, uma resposta às principais sugestões referidas nas resoluções do PE; solicita ao Comité
Económico e Social e ao Comité das Regiões que elaborem resoluções anuais sobre o Mercado
Interno e que estas sejam também incluídas no texto da Comissão ;
Impacto do Mercado Interno

4. Considera que um dos objectivos centrais da avaliação contínua do Mercado Interno feita
pela Comissão deveria ser uma avaliação mais precisa:
— do impacto do Mercado Interno em determinados sectores industriais e de serviços ;
— do impacto do Mercado Interno na estrutura industrial, nas fusões e aquisições transfrontei
riças e na deslocação de empresas ;
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— do impacto do Mercado Interno no comércio e nos padrões de investimento na Comunidade
e na verdadeira extensão em que se estão a criar novas empresas transfronteiriças,

— do impacto do Mercado Interno na coesão económica e social e, em especial , o respectivo
impacto nas regiões centrais e periféricas da Comunidade e nas regiões ricas e pobres ;
— do impacto do Mercado Interno no nível global da competitividade internacional da União
Europeia;
— dos laços entre o Mercado Interno da Comunidade e o Espaço Económico Europeu ;

— do impacto do Mercado Interno no meio ambiente ; e
— do impacto do Mercado Interno nos consumidores ;

5 . Solicita à Comissão que mantenha o Parlamento completamente informado dos progressos
conseguidos no seguimento dado ao relatório Cecchini ;
6. Regista a sugestão do Conselho no sentido de se realizar todos os outonos um debate sobre
o impacto global do Mercado Interno e de a Comissão lhe fornecer a informação de fundo
necessária; solicita à Comissão que mantenha o Parlamento completamente informado dos
acontecimentos ;

Problemas por resolver

7 . Regista o facto de o primeiro relatório anual da Comissão identificar um certo número de
problemas por resolver relativos ao Mercado Interno e que nestes se incluem :

— atrasos na abolição dos controlos e verificações de identidade nas fronteiras nacionais ;
— atrasos na aplicação total das normas comunitárias relativas ao direito de residência e ao
reconhecimento mútuo de diplomas e outras qualificações ;
— problemas com o regime transitório do IVA e com a inexistência de um sistema comunitário
de retenção na fonte ;
— problemas relativos à recolha de estatísticas intra-comunitárias e à burocracia e papelada
desnecessárias que se estão a criar;
— problemas em curso no domínio sensível dos concursos públicos ;
— atrasos na conclusão do quadro comunitário do Direito das Sociedades ;

— problemas relativos à aplicação total do Mercado Interno no sector dos serviços ; e
— progressos mais lentos do que o esperado na realização da dimensão social do mercado
interno ;

8 . Lamenta que não se tenham verificado progressos nestes domínios e insta à sua resolução o
mais depressa possível ;
9. Solicita que nos posteriores relatórios anuais se inclua um pequeno resumo introdutório das
principais áreas problemáticas do Mercado Interno que ainda têm de ser resolvidas ;
*

*

10.

*

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, a Comissão e

aos Governos dos Estados-membros .
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29. Socrates

***1

A3-0250/94

Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o programa de acção
comunitária «Sócrates» (COM(93)0708 — C3-0043/94 — 94/0001(COD))

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO (*)

DO PARLAMENTO

(Alteração 1 )
Primeira citação

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia, e, nomeadamente, os seus artigos 1 26° e 127°,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia, nomeadamente o seu artigo 126-,

(Alteração 2)
Terceiro considerando

3.
Considerando que, porforça do n'~ 1 do artigo 127'do Tratado, a Comunidade desenvolve uma política de
formação profissional que apoie e complete as acções
dos Estados-membros, respeitando plenamente a res
ponsabilidade dos Estados-membros pelo conteúdo e
pela organização da formação profissional;

Suprimido

(Alteração 3 )
Quarto considerando

4. Considerando que o Conselho, pela Decisão 87/
327/CEE, alterada pela Decisão 89/663/CEE, baseada no
artigo 1282 do Tratado CEE, adoptou o programa ERAS
MUS destinado a promover a mobilidade dos estudantes
universitários e, pela Decisão 89/489/CEE, baseada nos
artigos 1282 e 1352 do Tratado CEE, o programa LÍN
GUA destinado a promover o conhecimento das línguas
da Comunidade ;

4. Considerando que o Conselho, pela Decisão 87/
327/CEE, alterada pela Decisão 89/663/CEE, baseada no
artigo 1282 do Tratado CEE, adoptou o programa ERAS
MUS destinado a promover a mobilidade dos estudantes
universitários e, pela Decisão 89/489/CEE, baseada nos
artigos 1282 e 1352 do Tratado CEE, o programa LÍN
GUA destinado a alargar e aperfeiçoar o conhecimento,
por parte dos cidadãos da Comunidade, das línguas da
União;

(Alteração 4)
Quinto considerando

5 . Considerando que, pela Decisão.../.../... de ... ), o
Conselho, com base no artigo 1272 do Tratado CE,
adoptou uma decisão que estabelece um programa de
acção para o desenvolvimento de uma política de forma
ção profissional da Comunidade Europeia; que é neces
sário completar este primeiro programa pela adopção de
um segundo, tendo em conta a execução dos programas
ERASMUS e LÍNGUA e incluindo três tipos de acções
que abrangem especificamente

(*)

JO C 66 de 3.3.1994, p . 3

5 . Considerando que, pela Decisão.../.../... de... ), o
Conselho, com base no artigo 1272 do Tratado CE,
adoptou uma decisão que estabelece um programa de
acção para o desenvolvimento de uma política de forma
ção profissional da Comunidade Europeia; que é neces
sário completar este primeiro programa pela adopção de
um segundo, ao abrigo do artigo 1262 do Tratado, tendo
em conta a execução dos programas ERASMUS e LÍN
GUA e incluindo três tipos de acções que abrangem
especificamente
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TEXTO

ALTERAÇÔES

DA COMISSÂO

DO PARLAMENTO

— o ensino superior

— o ensino supenor

— o ensino escolar e

— o ensino escolar e

— medidas transversais abrangendo a promoção das
aptidões linguísticas na Comunidade, do ensino e da
educação abertos e à distância e a promoção da
informação;

— medidas transversais abrangendo a promoção das
aptidões linguísticas na Comunidade, do ensino e da
educação abertos e à distância e a promoção da
informação;

(Alteração 5 )
Sexto considerando

6. Considerando que, se o ensino escolar diz respeito a
educação na acepção do artigo 1262 do Tratado CE, as
restantes medidas previstas na presente decisão abran
gem, de forma indissociável , tanto a educação como a
formação profissional ; que isto se verifica, nomeadamen
te, em relação às medidas referentes ao ensino superior,
em particular quanto à mobilidade dos estudantes e dos
professores ou às medidas relativas à promoção das
aptidões linguísticas que contribuem para a formação dos
professores ; que é necessário, por conseguinte, basear a
presente decisão nos artigos 126'- e 127- do Tratado ;

6. Considerando que, se o ensino escolar diz respeito a
educação na acepção do artigo 1 26- do Tratado CE, as
restantes medidas previstas na presente decisão abran
gem, de forma indissociável, tanto a educação como a
formação profissional ; que isto se verifica, nomeadamen
te, em relação às medidas referentes ao ensino superior,
em particular quanto à mobilidade dos estudantes e dos
professores ou às medidas relativas à promoção das
aptidões linguísticas que contribuem para a formação dos
professores ; que, em função do carácter geral e interdis

ciplinar dos objectivos do programa «SÓCRATES» (con

cretização da dimensão europeia), a presente decisão
deverá basear-se exclusivamente no artigo 1262 do Trata
do; que este programa se propõe a prossecução dos
objectivos gerais enunciados no artigo 1262 e não a dos
objectivos específicos em matéria de formação profissio
nal referidos no artigo 1272; que, visando a futura
delimitação inequívoca das duas bases jurídicas em
questão, se reputa imprescindível considerar o artigo
1272 como lex specialis relativamente ao artigo 1262; que
somente deste modo será possível a distinção entre
objectivos de natureza cultural e objectivos de ordem
económica ;

(Alteração 6)
Oitavo considerando

8 . Considerando, que o memorando da Comissão
sobre o ensino superior e o relatório de síntese dos

8 . Considerando, que o memorando da Comissão
sobre o ensino superior e o relatório de síntese dos

debates efectuados nos Estados-membros , bem como a

debates efectuados nos Estados-membros , bem como a

resolução do Parlamento Europeu sobre esta matéria dão
especial relevo à necessidade de uma estratégia comuni
tária no que diz respeito à promoção da dimensão
europeia nos estudos de todos os estudantes, quer se
desloquem ou não, bem como sobre o papel catalisador

resolução do Parlamento Europeu sobre esta matéria dão
especial relevo à necessidade de uma estratégia comuni
tária no que diz respeito à promoção da dimensão
europeia nos estudos de todos os estudantes, quer os

da Comunidade neste domínio ;

sobre o papel catalisador da Comunidade neste domínio;

estudantes beneficiem ou não da mobilidade, bem como

(Alteração 7)
Após o nono considerando (novo considerando)

Considerando que o Conselho e os Ministros da Educação
adoptaram resoluções destinadas a melhorar a escolari
dade das crianças ciganas e daquelas cujos pais exercem
profissões itinerantes (');
C)

JO C 153 de 21.6.1989, pp. 1 e 3
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ALTERAÇÕES

TEXTO

DA COMISSÃO

DO PARLAMENTO

(Alteração 8)
Décimo considerando

10.

Considerando que o Conselho Europeu, reunido

10.

Considerando que o Conselho Europeu, reunido

em Bruxelas em 10 e 11 de Dezembro de 1993 , à luz do

em Bruxelas em 10 e 11 de Dezembro de 1993 , à luz do

Livro Branco apresentado pela Comissão, adoptou um
plano de acção relativo ao crescimento, à competitivida
de e ao emprego, convidando nomeadamente os Estados
-membros a dedicarem especial atenção à melhoria dos
sistemas de educação e de formação;

Livro Branco apresentado pela Comissão, adoptou um
plano de acção relativo ao crescimento, à competitivida
de e ao emprego, convidando nomeadamente os Estados
-membros a dedicarem especial atenção à melhoria dos
sistemas de educação e de formação ; e que os resultados
das discussões sobre o mémorandum da Comissão sobre o

ensino superior insistiram na necessidade de definir como
prioritário o acesso das pessoas mais desfavorecidas ao
ensino superior, e na importância de se evitar toda e
qualquer prática socialmente elitista na execução das
acções comunitárias em matéria de educação, e bem
assim de se recusar uma abordagem caracterizadamente
economicista e/ou utilitária da educação;

(Alteração 9)
Décimo primeiro considerando

1 1 . Considerando que o Parlamento Europeu adoptou
dois relatórios sobre a dimensão europeia a nível univer

1 1 . Considerando que o Parlamento Europeu adoptou
dois relatórios sobre a dimensão europeia a nível univer

sitário e , nomeadamente , sobre a mobilidade dos estu

sitário e , nomeadamente , sobre a mobilidade dos estu

dantes e dos professores bem como sobre a política
educativa e a formação na perspectiva de 1993 ;

dantes e dos professores, bem como sobre a política
educativa e a formação na perspectiva de 1993 ; e uma
resolução sobre a diversidade cultural e os problemas da
educação escolar dos filhos dos emigrantes na Comunida
de Europeia C);

C)

JO C 42 de 15.2.1993, p. 187

(Alteraçâo 10)

Décimo segundo considerando

12 . Considerando que o ensino e a educação abertos e
à distância oferecem novas e apreciáveis possibilidades
em termos de enriquecimento da educação e de econo
mias de escala com um impacto acrescido, nomeadamen
te para a promoção da dimensão europeia dos estudos a
todos os níveis ;

12 .

Considerando que o Mémorandum da Comissão

sobre o ensino aberto e à distância, bem como as diversas

resoluções do Parlamento Europeu nesta matéria eviden
ciam que o ensino aberto e à distância constitui, graças à
possibilidade de estruturar o ensino de modo flexível, um
enriquecimento da educação bem como uma alternativa
de custo moderado para o acesso à educação e oferece, em
particular aos grupos desfavorecidos, a oportunidade de
gozarem do direito à educação que lhes assiste;

(Alteração 1 1 )
Décimo terceiro considerando

13 . Considerando que é necessário simplificar e rácionalizar as acções comunitárias no domínio da educa-

13 . Considerando que é necessário simplificar e racio
nalizar as acções comunitárias no domínio da educa-
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TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

ção e da formação, reforçando os aspectos mais promis
sores em termos de valor acrescentado e de impulso
europeu ; que é conveniente, a este propósito, incentivar
projectos transnacionais que reúnam parceiros de dife

ção e da formação, reforçando os aspectos mais promis
sores em termos de valor acrescentado e de impulso
europeu ; que é conveniente, a este propósito, incentivar
projectos transnacionais que reúnam parceiros de dife

rentes Estados-membros interessados na transferência de

rentes Estados-membros, incluindo pequenas universida
des ou universidades em que o ensino seja ministrado
numa língua menos difundida, interessados na transfe
rência de abordagens inovadoras por meio de intercâm
bios, no respeito da diversidade dos sistemas educativos e
da responsabilidade dos Estados-membros ;

abordagens inovadoras por meio de intercâmbios, no
respeito da diversidade dos sistemas educativos e da
responsabilidade dos Estados-membros ;

(Alteração 12)
Após o décimo terceiro considerando (novo considerando)

Considerando que, a fim de aumentar a eficácia da acção
da Comunidade, em termos de efeitos multiplicadores, se
revela necessário que as estruturas promovidas sejam
extensivas a um círculo mais lato do que o dos seus
beneficiários directos, ou seja, que as mesmas sejam
organizadas de modo a facultar igualmente aos «free
movers» o usufruto de um benefício máximo do valor

acrescentado comunitário;

(Alteração 13 )
Após o décimo terceiro considerando (novo considerando)

Considerando que se devem pôr em prática acções
específicas com vista a promover a igualdade de oportu
nidades entre homens e mulheres, jovens e adultos, a fim
de lhes oferecer possibilidades de pleno desenvolvimento
e as melhores oportunidades de participação na vida
económica, social e política;

(Alteração 14)
Décimo quarto considerando
14 .
Considerando que devem ser tomadas medidas
específicas afavor dosfilhos de trabalhadores migrantes
e ciganos e tendentes a combater a exclusão e o racismo;
que é necessário assegurar a igualdade de oportunida
des bem como a integração das crianças e dos adoles
centes deficientes no sistema de ensino normal;

14. Considerando que a acção da Comunidade deve
ter por objectivo a promoção da comunicação transfron
teiriça e transcultural ; que, neste contexto, cumpre con
ferir relevância particular a dois grupos-alvo: por um
lado, às pessoas que tendo, por tradição ou por razões
profissionais, um elevado grau de mobilidade, devem ser
habilitadas a veicular a dimensão europeia, por outro
lado, às pessoas cuja mobilidade seja reduzida em virtude
de circunstâncias particulares;

(Alteração 15 )
Após o décimo quarto considerando (novo considerando)
Considerando que é necessário fomentar uma dimensão
intercultural do ensino para todos os alunos da União
Europeia, a fim de os preparar para viver numa socieda
de que se caracteriza cada vez mais pela diversidade
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TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

cultural e linguistica e que há que tomar medidas para
melhorar a qualidade do ensino dos filhos dos trabalha
dores migrantes, dos filhos de ciganos e dos filhos de pais
que exercem actividades itinerantes, bem como para
lutar contra o racismo e a xenofobia ;

(Alteração 16)
Após o décimo quarto considerando (novo considerando)
Considerando que é necessário assegurar a igualdade de
oportunidades e a integração das crianças e dos adoles
centes deficientes, na medida do possível, no sistema geral
de ensino e promover o seu desenvolvimento, caso neces
sário, em estabelecimentos especializados;

(Alteração 17)
Após o décimo quarto considerando (novo considerando)
Considerando que o êxito da mobilidade depende larga
mente das infra-estruturas sociais asseguradas pelos
Estados-membros e os estabelecimentos de acolhimento ;

(Alteração 18)
Após o décimo quarto considerando (novo considerando)
Considerando que a dimensão europeia em matéria de
educação ultrapassa o âmbito das fronteiras da União
Europeia, e que se reputa, por conseguinte, aconselhável
promover a cooperação com o Conselho da Europa, por
forma a viabilizar a integração neste processo dos países
que não são membros da União Europeia ;
(Alteração 19)
Décimo quinto considerando

15 . Considerando que a rede EURYDICE deve desen
volver-se e ser diversificada a fim de dar resposta às
necessidades qualitativas e quantitativas em matéria de
informação sobre educação,

15 . Considerando que a rede EURYDICE deve desen
volver-se, ser diversificada e tornar-se acessível a todos
os agentes educativos, a fim de dar resposta às necessida
des qualitativas e quantitativas em matéria de informação
sobre educação,

(Alteração 20)
Após o décimo quinto considerando (novo considerando)

Considerando que o programa «SÓCRATES» deverá
prever a participação dos países europeus que tenham
sido considerados elegíveis para a adesão à União (Chipre
e Malta), bem como a participação dos países associados
da Europa Central e de Leste, no contexto das conclusões
do Conselho Europeu de Copenhaga (Junho de 1993),
afectando as dotações necessárias, no caso dos países
associados da Europa Central e Oriental prevendo um
financiamento misto no quadro do programa PHARE, e
no caso de Chipre e de Malta, tomando como ponto de
partida o financiamento estabelecido para os países da
AECL ;

N2C 128/484

9 . 5 . 94

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Sexta-feira, 22 de Abril de 1994

ALTERAÇÕES

TEXTO

DA COMISSÃO

DO PARLAMENTO

(Alteração 21 )
Após o décimo quinto considerando (novo considerando)

Considerando ser importante que o programa SÓCRA
TES entre em vigor em 1 de Janeiro de 1995; consideran
do, porém, que a eventual dilação do prazo poderia
atrasar o respectivo processo de adopção, devendo, por
conseguinte, ser previstas no artigo 9? disposições transi
tórias ;

(Alteração 22)
Após o décimo quinto considerando (novo considerando)

Considerando que o programa SÓCRATES deve ter em
conta o objectivo geral de coesão económica e social
mediante a melhoria dos sistemas de ensino onde estes se

revelem menos avançados, recorrendo aos fundos estru
turais e a uma distribuição equitativa das dotações

destinadas ao programa «SÓCRATES».
(Alteraçâo 23)
Artigo 1% nZ 1

1.

A presente decisão estabelece o programa de acção

1.

A presente decisão estabelece o programa de acção

comunitária «SÓCRATES», a seguir designado «Progra
ma SÓCRATES», para o período que decorre de 1 de

comunitária «SÓCRATES», a seguir designado «Progra
ma SÓCRATES», para o período que decorre de 1 de

Janeiro de 1995 a 31 de Dezembro de 1999. O programa
destina-se a contribuir para o desenvolvimento de uma
educação e de uma formação de qualidade e de um
espaço aberto europeu para a educação. O programa
entra em vigor em 1 de Janeiro de 1995 .

Janeiro de 1995 a 31 de Dezembro de 1999 . O programa
destina-se a contribuir para o desenvolvimento de uma
educação e de uma formação de qualidade, acessíveis a
todos, para a efectividade de uma «aprendizagem ao
longo da vida», e para a criação de um espaço europeu de
educação aberto. Entra em vigor em 1 de Janeiro de 1995 .

(Alteraçâo 24)
Artigo 2'-, n" 1 , 2" travessâo

— o termo «estabelecimento» abrange todos os tipos de
estabelecimentos de ensino escolar (nível pré-primá
rio, primário e secundário, do ensino geral, profissio
nal ou técnico) e, a título excepcional, os estabeleci
mentos não escolares de ensino que visam a promo
ção de intercâmbios de alunos no âmbito de projectos
linguísticos ;

— o termo «estabelecimento» abrange todos os tipos de
estabelecimentos de ensino escolar (nível pré-primá
rio, primário e secundário, do ensino geral, profissio
nal ou técnico), as instituições de formação contínua
e, a título excepcional, os estabelecimentos não
escolares de ensino que visam a promoção de inter
câmbios de alunos no âmbito de projectos linguísti
cos ;

(Alteração 25 )
Artigo 2'i, n" 1 , terceiro travessão

— a expressão «agente educativo» abrange as pessoas
que, pelas suas funções, participam directa ou indirectamente no processo educativo (professores, inspectores, conselheiros pedagógicos, etc);

— a expressão «agente educativo» abrange todas as
pessoas que, pelas suas funções, são directa ou
indirectamente intervenantes (professores universi
tarios, inspectores, educadores, alunos, estudantes de
ensino superior, etc) no processo educativo;
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(Alteração 27)
Artigo 22, n'~ 1, após o quarto travessão (novo travessão)
— o termo «aluno» e utilizado para designar as crian
ças, adolescentes, jovens e outras pessoas inscritas
em qualquer grau de ensino anterior à universidade
(ver definição deste termo acima);

(Alteração 26)
Artigo 22, n'~ 1 , quinto travessão

— a expressão «ensino e educação abertos e a distan
cia» é utilizada para designar qualquer forma de
ensino flexível que inclua a utilização das tecnolo
gias e serviços avançados de informação e de comu
nicação, nomeadamente os sistemas telemáticos, e o
apoio de conselhos e de tutorias personalizadas para
a educação-,

— a expressão «ensino e educação abertos e a distan
cia» é utilizada para designar qualquer forma de
ensino não tradicional e flexível que pressuponha
uma separação no espaço de professores e alunos, e,
nomeadamente, que inclua a utilização das tecnolo
gias e serviços avançados de informação e de comu
nicação;

(Alteração 28)
Artigo 2-, n~ 2
2.

Cada um dos Estados-membros determina a lista

dos tipos de estabelecimentos referidos neste artigo.

2.

Cada um dos Estados-membros determina a lista

dos tipos de estabelecimentos referidos neste artigo,
respeitando, se fôr caso disso, as competências exclusivas
ou parciais cometidas às regiões.

(Alteraçâo 29)
Artigo S'A alinea i)
i)

desenvolver a dimensão europeia nos estudos de
todos os níveis a fim de consolidar o espírito de
cidadania europeia apoiando-se na herança cultural

i)

contribuir para melhorar a qualidade do ensino e

para desenvolver a dimensão europeia nos estudos
de todos os níveis a fim de consolidar o espírito de
cidadania europeia apoiando-se no património cultu
ral dos povos e das regiões dos Estados-membros ;

dos Estados-membros ;

(Alteração 30)
Artigo 3'-, alinea i) bis (nova)

i) bis. promover o acesso a educação especialmente por
parte das pessoas mais desfavorecidas, em luta activa
contra a exclusão social nomeadamente no plano da
participação nas iniciativas de mobilidade, organiza
das no quadro do programa ;

(Alteração 3 1 )
Artigo 3-, alinea ii)

n) promover o conhecimento das línguas da Comunida-

ii) promover o conhecimento das línguas na Comunida

de a fim de facultar aos cidadãos da Comunidade os

de e fomentar a dimensão intercultural do ensino a
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benefícios resultantes da realização da União Euro
peia, reforçando a compreensão e a solidariedade
entre os povos que formam a Comunidade',

fim de facultar aos cidadãos que vivem na Comuni
dade os benefícios resultantes da realização da União
Europeia, reforçando a compreensão e a solidarieda
de ;

(Alteraçâo 32)
Artigo 3-, alinea iii)
m) intensificar a mobilidade, sobretudo dos estudantes

iii) intensificar a mobilidade, sobretudo dos estudantes

do ensino superior, de forma que a Comunidade
possa dispor de diplomados que tenham podido
efectuar uma parte dos seus estudos em outro Esta

do ensino superior, de forma que a Comunidade
possa dispor de diplomados que tenham efectuado
uma parte dos seus estudos em outro Estado-membro
e alcançar o objectivo de uma participação de pelo

do-membro ;

menos 10% ;

(Alteração 34)
Artigo 3-, alinea iii) bis (nova)
m bis) promover a cooperação entre os serviços das
universidades responsáveis pelas infra-estruturas
sociais, para que seja possível intensificar a mobilida
de e apoiar nomeadamente os estudantes que enfren
tam dificuldades particulares (estudantes deficientes,
estudantes com filhos e estudantes pertencentes a
famílias socialmente desfavorecidas);

(Alteraçâo 35 )
Artigo 3", alinea v)

v) incentivar o reconhecimento académico dos diplo
mas e dos períodos de estudo, nomeadamente através
da introdução de créditos académicos e de módulos
tendentes a facilitar esse reconhecimento no plano

v)

incentivar o reconhecimento académico mutuo dos

diplomas e dos períodos de estudo, nomeadamente
através da introdução de créditos académicos e de
módulos, bem como do desenvolvimento do projecto
-piloto ECTS (Sistema de Transferência de Créditos
Académicos da Comunidade Europeia), criado no
âmbito do programa ERASMUS, por forma a facili
tar esse reconhecimento no plano comunitário;

comunitário ;

(Alteração 36)
Artigo 3-, alínea vii)
vu) favorecer a mobilidade intelectual dos saberes e

vii) favorecer a mobilidade dos conhecimentos e expe

experiências, nomeadamente através do desenvolvi
mento do ensino e da educação abertos e à distância

riências , nomeadamente através do desenvolvimento

em todos os níveis de ensino ;

todos os níveis de ensino ;

do ensino e da educação abertos e à distância em

(Alteração 37)
Artigo 3-, alinea viii) bis (nova)

viu bis) promover uma cooperação ampla e intensiva
entre as instituições de ensino superior no domínio da
investigação, no âmbito de Quarto Programa-Qua
dro em matéria de I&DT;
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(Alteração 38)

Artigo 4'-, primeiro parágrafo
A Comissão será assistida por um Comité de carácter
consultivo composto por dois representantes por Estado
-membro e presidido pelo representante da Comissão.

A Comissão será assistida por um Comité de caracter
consultivo composto por dois representantes por Estado
-membro e presidido pelo representante da Comissão .
Nos Estados-membros em que a educação e a formação
constituem uma competência das regiões — ou de deter
minadas regiões —, reputa-se almejável uma representa
ção das mesmas no seio do Comité.

(Alteração 39)
Artigo 4í, segundo parágrafo
Participarão nos trabalhos do Comité, na qualidade de
observadores, doze representantes dos parceiros sociais,
dos agentes educativos, dos pais, dos estudantes e dos
jovens, nomeados pela Comissão com base em propostas
feitas por organizações não governamentais operando a
nível europeu .

Participarão nos trabalhos do Comité, na qualidade de
observadores, doze representantes dos agentes educati
vos e dos encarregados de educação, nomeados pela
Comissão com base em propostas feitas por organizações
não governamentais operando a nível europeu, bem como
um representante do Conselho da Europa e um represen
tante de cada um dos países que participam nos progra
mas prosseguidos pela Comunidade no domínio da edu
cação.

(Alteração 40)

Artigo 42, quarto parágrafo
O parecer do Comité devera ser exarado em acta; além
disso, cada Estado-membro tem o direito de solicitar que
a sua posição conste da acta.

O parecer do Comité deverá ser exarado em acta; alem
disso, cada membro do Comité tem o direito de solicitar

que a sua posição conste da acta.

(Alteração 4 1 )

Artigo 4% após o quinto parágrafo (novo parágrafo)
A Comissão e o Comité zelarão prioritariamente pela
coerência da gestão de todos os programas e acções, que
tratam de língua e línguas estrangeiras, a fim de preveni
rem efeitos perversos da sua própria política linguística,
assim como a atomização desta última.

(Alteração 42)
Artigo 52, nz 1

1.

A Comissão assegurara a execução do «Programa

1.

A Comissão assegurara a execução do «Programa

SÓCRATES», em conformidade com as disposições do

SÓCRATES», em conformidade com as disposições do

anexo .

anexo. Tanto quanto possível, gerirá directamente o
programa, eliminando ou reduzindo ao mínimo a subcon
tratação das suas actividades a organizações no exterior.
Garantirá também que o Parlamento seja plenamente
informado sobre o funcionamento do programa.
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(Alteração 43 )
Artigo 5-, n- 2, alínea c)

c) à ventilação entre as várias secções;

c) Suprimir

(Alteração 44)
Artigo 62, n- 1 , primeiro parâgrafo

1.

O «Programa SÓCRATES» apoiará as políticas que

os Estados-membros adoptam e aplicam no âmbito das
suas estruturas internas e das características e possibili
dades dos respectivos sistemas educativos, que visem a
realização dos objectivos descritos no artigo 3-.

1.

O «Programa SÓCRATES» apoiará a prossecução

dos objectivos descritos no artigo 32, que serão concreti
zados no âmbito das políticas que os Estados-membros
adoptam e das suas estruturas internas, bem como das
características e possibilidades dos respectivos sistemas
educativos .

(Alteração 45)

Artigo 6'-, n" 2
2. Os Estados-membros designarão os diferentes tipos
de autoridades competentes responsáveis, a nível nacio
nal , pela coordenação da aplicação das acções descritas
no Anexo .

2 . Os Estados-membros designarão os diferentes tipos
de autoridades competentes responsáveis, a nível nacio
nal, pela coordenação da aplicação das acções descritas
no Anexo. Nos Estados-membros em que sejam cometi
das às regiões — ou a determinadas regiões — competên
cias essenciais em matéria de educação e de formação,
essas autoridades competentes serão designadas após
concertação entre as instituições regionais em questão e a
autoridade nacional.

(Alteração 126)
Artigo 7-, n'- 1

1 . A Comissão velará pela coerencia global entre o
presente programa e o programa de acção para o desen
volvimento de uma política de formação profissional na

1 . A Comissão zelara pela coerencia global entre o
presente programa e o programa de acção para o desen
volvimento de uma política de formação profissional na

Comunidade .

Comunidade (Leonardo da Vinci), bem como com as

outras iniciativas comunitárias em matéria de formação,
nomeadamente com os programas desenvolvidos no âm
bito dos Fundos Estruturais, procurando sempre o máxi
mo de sinergias. Deverá zelar-se, além disto, pela total
coerência entre o Programa «Sócrates» e o programa
«Juventude para a Europa».

(Alteração 47)
Artigo 8'-, n'- 2
2. O programa será objecto de uma avaliação periódi
ca efectuada em associação entre a Comissão e os
Estados-membros . Os resultados das medidas comunitá

rias serão objecto de avaliações externas periódicas .

2 . O programa sera objecto de uma avaliação periódi
ca efectuada em associação entre a Comissão e os
Estados-membros, a qual contará com a participação dos
agentes implicados. Os resultados das medidas comunitá
rias serão objecto de avaliações externas periódicas. Os
resultados das avaliações supramencionadas serão apre
sentados ao Comité referido no artigo 42 e ao Parlamento
Europeu.
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(Alteração 48)
Artigo 8", n'~ 3

3 . A Comissão apresentará ao Conselho, ao Parlamen
to Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité
das Regiões, até 30 de Setembro de 1998, um relatório
intercalar sobre a fase de lançamento e, até 30 de
Setembro de 2000, um relatório final sobre a execução do

3 . A Comissão apresentara ao Conselho, ao Parlamen
to Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité
das Regiões, até 30 de Setembro de 1997, um relatório
intercalar sobre a fase de lançamento e, até 30 de
Setembro de 2000, um relatório final sobre a execução do

programa.

programa.

(Alteração 49)
Artigo 8'- bis (novo)
Artigo 82 bis.

O programa SÓCRATES deverá ser aberto à participa
ção dos países da Europa Central e Oriental que tenham
concluído acordos de associação com a União Europeia,
bem como à participação dos países europeus que tenham
sido considerados elegíveis para a adesão à União (Chipre
e Malta) com base em dotações suplementares, no caso
dos países associados da Europa Central e Oriental com
um financiamento misto no quadro do programa PHA
RE, e no caso de Chipre e Malta tomando como ponto de
partida o financiamento estabelecido para os países da
AECL.

(Alteração 50)
Artigo 8(- ter (novo)
Artigo 8^ ter.

Caso não seja dado a Comissão proceder, em tempo util, a
definição dos objectivos referidos no artigo 32 e à execu
ção das medidas enunciadas nos artigos 42 e 52, será a
mesma autorizada a renovar automaticamente, para o
ano de 1995, os programas ERASMUS, LÍNGUA,
ARION, EURIDYCE, a fim de garantir uma continuida
de lógica e ininterrupta para os utilizadores.

(Alteração oral)
Anexo, Capitulo /, Título
Erasmus

Ensino superior

(Alteração 5 1 )

Anexo, Capítulo /, Acção 1 , n- 2, frase introdutória
2. Poderão beneficiar de auxíliofinanceiro comunitá
rio as seguintes actividades de cooperação interuniversi
tária:

2. No âmbito dos programas de cooperação interuni
versitária, a Comunidade apoia medidas de organização
das seguintes actividades :
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(Alteração 52)
Anexo, Capítulo I, Acção 1 , n" 2, quinto travessão

— programas intensivos de ensino de curta duração
dirigidos a estudantes provenientes de diversos Esta-

— realizações académicas que fomentam a comunica
ção universitária entre participantes europeus (Uni

dos-membros, nomeadamente, em domínios de estu-

versidades de Verão);

dos que não possibilitem uma estadia prolongada no
estrangeiro ;

(Alteraçâo n2 125 )
Anexo, Capitulo /, Acção 1, n'- 2, após o quinto travessão (novo travessão)
— preparação de material destinado a docentes e dis
centes sobre temas europeus, bem como facilitação
do acesso aos bancos de dados que fornecem infor
mação sobre esses temas (até agora designados «cen
tros de referência e documentação europeus»).

(Alteração n2 110)
Anexo, Capítulo I, Acção 1 , n- 3, primeiro parágrafo
3.

Serão privilegiados os programas de mobilidade de

3.

Serão privilegiados os programas de mobilidade de

estudantes e as actividades relacionadas com a sua

estudantes e as actividades relacionadas com a sua

preparação (cursos de línguas, em particular no que diz
respeito às línguas da Comunidade menos divulgadas ,
conhecimentos socioculturais sobre o país de acolhimen
to, etc .). Os estudantes do primeiro ano de estudos não
são elegíveis para bolsas de mobilidade .

preparação (cursos de línguas, em particular no que diz
respeito às línguas da Comunidade menos divulgadas ,
conhecimentos socio-culturais sobre o país de acolhi
mento, etc .). Se for caso disso, também serão incluídas as
línguas regionais utilizadas substancialmente nas univer
sidades correspondentes. Os estudantes do primeiro ano
de estudos não são elegíveis para bolsas de mobilidade .

(Alteração 53 )

Anexo, Capítulo I, Acção 1 , n'~ 3, alínea a)
a)

os estudos no estrangeiro são efectuados a tempo
inteiro e durante um período significativo de estudos

a) os estudos no estrangeiro são efectuados a tempo
inteiro e durante um período significativo de estudos

(no mínimo, três meses ou um trimestre, no máximo,
um ano académico);

(no mínimo, três meses ou um trimestre, no máximo,

um ano académico). Excepcionalmente, poderá ser
dada autorização para um curso mais breve quando
o período no estrangeiro for parte integral de uma
formação mais curta;

(Alteração 54)
Anexo, Capítulo I, Acção 1, n'- 3, alínea b)
b) os estudos completados em outros Estados-membros
são plenamente reconhecidos pelas universidades de
origem ;

b) os estudos completados noutros Estados-membros
são plenamente reconhecidos pelas universidades de
origem. A Comunidade fomenta, em concertação
com os Estados-membros, a criação de órgãos profis
sionais que possam intervir nos casos em que os
estudos não forem reconhecidos ou reconhecidos

completamente;
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(Alteração 55 )

Anexo, Capítulo I, Acção 1 , n'~ 3, alínea d bis) (nova)
d bis) As universidades de acolhimento zelarão pela
resolução dos problemas materiais dos estudantes
(designadamente o alojamento a um preço razoável);

(Alteração 56)
Anexo, Capítulo I, Acçâo 1 , n'- 5

5 . As universidades que pretendam empreender, a
nível institucional, as actividades de dimensão europeia
acima descritas poderão celebrar um «contrato institucio
nal» com a Comissão, abrangendo o conjunto das activi
dades elegíveis para um auxílio comunitário . O auxílio
financeiro comunitário abrangerá um período de três
anos no máximo, num primeiro tempo, salvaguardando
uma análise periódica dos resultados .

5 . As universidades que pretendam empreender, a
nível institucional , as actividades de dimensão europeia
acima descritas poderão celebrar um «contrato institucio
nal» com a Comissão, abrangendo o conjunto das activi
dades elegíveis para um auxílio comunitário. Será atri
buída particular atenção às universidades que optem pelo
«contrato institucional». O auxílio financeiro comunitá

rio abrangerá um período de três anos no máximo, num
primeiro tempo, salvaguardando uma análise periódica
dos resultados pelo menos uma vez por ano. Tendo em
conta o objectivo geral da coesão económica e social, as
ajudas dos fundos estruturais deverão ser atribuídas às
universidades com menores recursos per capita.

(Alteração 57)

Anexo, Capítulo I, Acção 1 , n'- 5, após o primeiro parágrafo (novo parágrafo)
Os critérios de participação nesses contratos institucio
nais e os termos dos compromissos recíprocos serão
definidos e largamente difundidos pela Comissão após
parecer do Comité consultivo.

(Alteração 58)
Anexo, Capítulo I, Acção 1 , n" 6, após o primeiro parágrafo (novo parágrafo)
Além disso, os Estados-membros zelarão por não dimi
nuir o seu esforço orçamental em matéria de educação,
em geral, e de cooperação transfronteiriça, em particu
lar, por motivo dos fundos comunitários concedidos no
âmbito desta acção e das outras acções do programa.

(Alteração 59 )

Anexo, Capitulo /, Acçâo J , n- 7
7.
Os Estados-membros podem considerar a possibili
dade de utilização do financiamento colocado à sua
disposição pelos Fundos Estruturais comunitários, no

7 . Os Estados-membros deverão ter em consideração a
possibilidade, a promover pela Comissão, de utilização
do financiamento colocado à sua disposição pelos Fun

sentido de facilitar o desenvolvimento das actividades de

dos Estruturais comunitários , no sentido de facilitar o

dimensão europeia por parte das universidades .

desenvolvimento das actividades de dimensão europeia
por parte das universidades .

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N« C 128/492

9 . 5 . 94

Sexta-feira, 22 de Abril de 1994

TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

(Alteração 60)
Anexo, Capûulo I, Acçâo 2, n'~ 1
1.
A Comunidade apoiará o estabelecimento a nível
comunitário de redes universitárias por temas, disciplinas
e domínios de estudos superiores , ou qualquer outro
objectivo comum . As redes temáticas serão compostas
em primeiro lugar pelos departamentos ou faculdades
universitárias envolvidas em programas interuniversitá
rios de cooperação que serão encorajados a agrupar-se
por domínio de estudos . O grupo porá à disposição dos
seus membros uma estrutura de reflexão e de prospectiva
à escala europeia que facilitará a troca de experiências e a
divulgação dos resultados , bem como a reflexão sobre
aspectos qualitativos e inovadores do ensino superior, a
melhoria dos métodos pedagógicos e a comparabilidade
dos programas de ensino.

1 . A Comunidade apoiara o estabelecimento a nível
comunitário de redes universitárias por temas, disciplinas
e domínios de estudos superiores, ou qualquer outro
objectivo de ensino comum. As redes temáticas serão
compostas em primeiro lugar pelos departamentos ou
faculdades universitárias envolvidas em programas inte
runiversitários de cooperação que serão encorajados a
agrupar-se por domínio de estudos . O grupo porá à
disposição dos seus membros uma estrutura de reflexão e
de prospectiva à escala europeia que facilitará a troca de
experiências e a divulgação dos resultados, bem como a
reflexão sobre aspectos qualitativos e inovadores do
ensino superior, a melhoria dos métodos pedagógicos e a
comparabilidade dos programas de ensino.

(Alteração 6 1 )
Anexo, Capítulo I, Acção 2, n'- 1 , terceiro parágrafo, primeiro travessão
— avaliação dos programas de estudos por disciplina;

— avaliação por disciplina dos programas de estudos,
dos métodos de ensino e dos resultados obtidos, cora
base nos imperativos comunitários;

(Alteração 62)
Anexo, Capítulo /, Acção 2, n'~ 1 , terceiro parágrafo, após o quarto travessão
(novo travessão)

— programas de investigaçâo comuns.

(Alteraçào 63 )
Anexo, Capitulo I, Acçâo 2, n'~ 2
2.
A actividade empreendida pelas redes que consista
na elaboração de programas comuns e de cursos especia

2 . A actividade empreendida pelas redes que consista
na elaboração de programas comuns e de cursos especia

lizados deve ser desenvolvida entre várias universidades

lizados deve ser desenvolvida entre várias universidades

integradas nessas redes .

integradas nessas redes ; zelar-se-á por uma participação
equilibrada de universidades e regiões desfavorecidas.

(Alteração 64)
Anexo, Capítulo /, Acção 2, n'~ 3 bis (novo)

3 bis. A Comunidade promoverá uma distribuição
equilibrada das redes por disciplinas, regiões e universi
dades.

(Alteraçào 65 )

Anexo, Capítulo I, Acçâo 3, Título

Financiamento de bolsas de mobilidade para estudantes

Financiamento de bolsas ERASMUS de mobilidade para
estudantes
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ALTERAÇÕES

TEXTO

DA COMISSÃO

DO PARLAMENTO

(Alteração 66)
Anexo, Capítulo /, Acção 3, n'~ 2, primeiro parágrafo

2. Os fundos comunitários destinados a contribuir para
as bolsas de mobilidade dos estudantes serão repartidos
entre os Estados-membros de acordo com a seguinte
fórmula: em conformidade com as possibilidades orça
mentais será atribuído a cada Estado-membro um mon

2. Os fundos comunitários destinados a contnbuir para
as bolsas de mobilidade dos estudantes ou para a sua
preparação serão repartidos entre os Estados-membros
de acordo com a seguinte fórmula: em conformidade com
as possibilidades orçamentais será atribuído a cada Esta

tante mínimo de 200 mil ecus ; o saldo remanescente será

do-membro um montante mínimo de 200 mil ecus ; o

concedido aos diferentes Estados-membros em função do
número total de estudantes que frequentam as universida
des, tal como são definidas no artigo 2- da decisão, bem
como do número total de jovens com idades compreendi
das entre os 18 e os 25 anos nos diferentes Estados
-membros, do custo médio da viagem entre o país de

origem e o país anfitrião e da diferença entre o custo de
vida no país de origem e no país de acolhimento .

saldo remanescente será concedido aos diferentes Esta

dos-membros em função do número total de estudantes
que frequentam as universidades , tal como são definidas
no artigo 2^ da decisão, do custo médio da viagem entre a
localidade em que se situa a universidade que frequentam
no país de origem e a localidade em que se situa a
universidade que irão frequentar no país anfitrião e da
diferença entre o custo de vida no local de origem e no
local de destino .

(Alteração 68)
Anexo, Capítulo I, Acção 3, n'± 3 bis (novo)

3 bis. Na selecção dos estudantes participantes será
aplicado um processo democrático e transparente. A
selecção deverá competir a um comité de selecção, no
qual participem vários docentes e estudantes e que
deverá ser constituído em cada um dos institutos superio
res ou das faculdades.

(Alteração 69)
Anexo, Capitulo I, Acçào 3, «2 4

4. As bolsas comumtanas têm por objectivo compen
sar parcialmente as despesas adicionais inerentes à mobi
lidade, isto é, as despesas de deslocação, a preparação
linguística eventual e o custo de vida mais elevado no
país anfitrião. O montante máximo destas bolsas não
poderá exceder 5.000 ecus por estudante para um estadia
de um máximo de 12 meses no estrangeiro.

4. As bolsas comumtanas tem por objectivo compen
sar parcialmente as despesas adicionais inerentes à mobi
lidade, isto é , as despesas de deslocação, a preparação
linguística eventual e o custo de vida mais elevado no
país anfitrião. O montante máximo destas bolsas não
poderá exceder 5.000 ecus por estudante para um estadia
de um máximo de 1 2 meses no estrangeiro. A bolsa não
poderá ser inferior a 100 ecus por estudante e por mês.

(Alteração 70)
Anexo, Capitulo I, Acçào 3, n" 7

7 . Pelo facto de a contribuição da Comunidade para o
custo da mobilidade dos estudantes ser apenas parcial, os
ço financeiro exigido. As bolsas ou empréstimos que o
estudante receba no seu próprio país continuarão a ser-lhe
integralmente pagos durante o período de estudos no

7 . Pelo facto de a contribuição da Comunidade para o
custo da mobilidade dos estudantes ser apenas parcial , os
Estados-membros associar-se-ão ao esforço financeiro
exigido. As bolsas ou empréstimos que o estudante
receba no seu próprio país continuarão a ser-lhe integral
mente pagos durante o período de estudos no Estado

Estado-membro anfitrião .

- membro anfitrião .

Estados-membros são convidados a associar-se ao esfor

(Alteração 7 1 )
Anexo, Capítulo II, Título
ENSINO ESCOLAR

ENSINO ESCOLAR

Programa «Comenius»
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ALTERAÇOES
DO PARLAMENTO

(Alteração 72 )
Anexo, Capítulo II, n'~ 1 , primeiro parágrafo, segundo travessão

— a escolaridade dos filhos de trabalhadores migrantes
e ciganos ;

— a dimensão intercultural da aprendizagem e a melho
ria da qualidade do ensino dos filhos dos trabalhado
res migrantes, filhos de ciganos e filhos de pais que
exerçam profissões itinerantes;

(Alteraçâo 73 )
Anexo, Capítulo II, n" 2 bis (novo)
2 bis.

Os fundos comunitários destinados a contribuir

para as actividades previstas na Acção 2 repartir-se-ão
entre os Estados-membros de acordo com a seguinte
fórmula: de acordo com as possibilidades orçamentais,
será atribuído a cada Estado-membro um montante

mínimo de 150.000 ecus; o saldo remanescente será
concedido aos diferentes Estados-membros em função do

número total de alunos que frequentam estabelecimentos
escolares, da proporção de filhos de trabalhadores
migrantes, filhos de ciganos e filhos de pais que exercem
profissões itinerantes e da relação do produto interno
bruto do Estado-membro com a média comunitária.

(Alteração 74)
Anexo, Capítulo II, n- 3

3.

Os fundos comunitários repartidos de acordo com a

3.

Os fundos comunitários repartidos de acordo com a

fórmula mencionada no número 2 anterior, e destinados a

fórmula mencionada nos números 2 e 2 bis anteriores, e

apoiar as actividades previstas ha Acção I,A e na Acção
3.2, serão geridos pelas autoridades nacionais designadas

destinados a apoiar as actividades previstas na Acção I.A,
na Acção 2 e na Acção 3.2, serão geridos pelas autorida
des nacionais designadas em cada Estado-membro. Por
outro lado, as referidas autoridades podem tomar, em
cooperação com a Comissão, iniciativas tendentes a
promover uma participação equilibrada dos estabeleci
mentos a nível nacional ou regional.

em cada Estado-membro . Por outro lado, as referidas

autoridades podem tomar, em cooperação com a Comis
são, iniciativas tendentes a promover uma participação
equilibrada dos estabelecimentos a nível nacional ou
regional .

(Alteração 75 )
Anexo, Capítulo II, n" 4

4.

A Comissão tomará as medidas necessárias para

incentivar uma participação equilibrada entre os estabe
lecimentos de ensino dos Estados-membros. A parte
consagrada a estas medidas não poderá exceder 5% do
orçamento anual destinado ao financiamento das activi
dades previstas no Capítulo II .

4. A Comissão, eventualmente em cooperação com os
Estados-membros, tomará as medidas necessárias para
incentivar uma participação equilibrada entre os estabe
lecimentos de ensino a nível comunitário, nacional e
regional. Para tal, a Comissão garantirá que os estabele
cimentos de ensino menos favorecidos — devido, por
exemplo, à sua localização geográfica ou socioeconómica
ou à especificidade da composição dos agentes educativos
(jovens desfavorecidos) — possam beneficiar sem penali
zação da ajuda comunitária. A parte consagrada a estas
medidas não poderá exceder 5% do orçamento anual
destinado ao financiamento das actividades previstas no
Capítulo II .
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(Alteraçâo 76)
Anexo, Capítulo II, Acção 1 , parte A, n'- 1 , primeiro parágrafo
1.

A Comunidade incentiva o desenvolvimento de

parcerias multilaterais entre os estabelecimentos de ensi
no escolar, construídas em torno do conceito de Projecto
Educativo Europeu (PEE).

1.

A Comunidade incentiva o desenvolvimento de

parcerias multilaterais entre os estabelecimentos de ensi
no escolar, construídas em torno do conceito de Projecto
Educativo Europeu (PEE), no âmbito das quais as parce
rias Norte-Sul deveriam beneficiar de uma promoção
especial.

(Alteração 77)
Anexo, Capítulo II, Acção 1 , parte A, n" 1 , segundo parágrafo
Uma parceria multilateral e um agrupamento de pelo

Uma parceria e um agrupamento de pelo menos dois

menos três estabelecimentos de três Estados-membros ;

estabelecimentos de dois Estados-membros, devendo
almejar-se o seu alargamento a três ou mais Estados
-membros. Um dos estabelecimentos assegura a coorde
nação .

um dos estabelecimentos assegura a coordenação . A
parceria pode eventualmente ser bilateral, quando a sua
finalidade é exclusivamente a promoção do conhecimen
to das línguas da Comunidade menos divulgadas e
menos ensinadas.

(Alteração 78 )
Anexo, Capítulo II, Acção 1 , parte A, n- 1 , após o segundo parágrafo (novo parágrafo)

Serão tomados em consideração os projectos de coopera
ção no domínio do ensino linguístico e intercultural entre
escolas europeias e escolas dos sistemas de ensino nacio
nais que se esforcem por difundir as experiências peda
gógicas das escolas europeias.

(Alteraçâo 79)
Anexo, Capítulo II, Acção 1 , parte A, n'~ 1 , terceiro parágrafo, parte introdutória
Um Projecto Educativo Europeu é um conjunto de
actividades e processos educativos que visam promover
temas de interesse europeu comum. Estas actividades,
integradas na vida dos estabelecimentos e conduzidas em
conjunto pelos estabelecimentos parceiros de outros
Estados-membros, podem implicar, nomeadamente :

Um Projecto Educativo Europeu tem por objectivo pro
mover a motivação dos alunos participantes para a
aprendizagem de línguas estrangeiras e melhorar as suas
capacidades de comunicação na respectiva língua estran
geira, sendo constituído por um conjunto de actividades e
processos educativos que visam promover o conhecimen
to de línguas estrangeiras e temas de interesse europeu
comum. Estas actividades encontram-se integradas na
vida dos estabelecimentos e são conduzidas em conjunto
pelos estabelecimentos parceiros de outros Estados
-membros. Podem implicar, nomeadamente :

(Alteraçâo 80)
Anexo, Capítulo II, Acção 1 , parte A, n" 1 , terceiro parágrafo, primeiro travessão
— o desenvolvimento de actividades que envolvam a
participação dos alunos em domínios pedagógicos de
interesse europeu comum, tais como a promoção do
conhecimento das línguas da Comunidade, do patri
mónio cultural, a protecção do ambiente e o ensino
artístico, bem como a promoção da cultura científica
e tecnológica ',

— o desenvolvimento de actividades que envolvam a
participação dos alunos em domínios pedagógicos de
interesse europeu comum, tais como a promoção do
conhecimento das línguas da Comunidade, do patri
mónio cultural, a protecção do ambiente e o ensino
artístico, bem como a promoção da ciência e da
tecnologia;

N» C 128/496

9 . 5 . 94

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Sexta-feira, 22 de Abril de 1994

TEXTO

ALTERAÇÕES
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DO PARLAMENTO

(Alteração 82)
Anexo, Capítulo II, Acção 2, parte A, n(- I, terceiro parágrafo, após o quarto travessão
(novo travessão)

— Concursos e incentivos: a Comunidade, em concerta
ção com os Estados-membros e em cooperação com

as redes, organizará a realização de concursos esco
lares nas disciplinas que se prendam com o patrimó
nio cultural comum, nomeadamente com as línguas
modernas e clássicas, a história, a arte e a música,
visando activar a capacidade individual de comuni
cação intercultural. Os alunos deverão participar nos
concursos em grupos de trabalho multinacionais.

(Alteraçâo 81 )
Anexo, Capítulo II, Acção 1, parte A, n- 2, após o segundo parágrafo (novo parágrafo)
Para permitir designadamente que escolas de mais
pequenas dimensões beneficiem plenamente dos esforços
realizados pela União Europeia com vista à criação de
parcerias, o intercâmbio de pessoal entre as escolas
deverá continuar no âmbito do Programa de Intercâmbio
de Professores («Teacher Exchange Scheme» — TEX),
que deverá ser mantido e ampliado.

(Alteração 83 )
Anexo, Capítulo II, Acção 1 , parte A, n" 2 bis (novo)

2 bis. Promoção da integração da problemática da
igualdade de oportunidades nos programas de educação e
de formação.
Serão tomados em consideração os projectos que:
— promovam a integração da questão da igualdade de
oportunidades nos manuais, programas de ensino e
cursos, bem como nos programas de reciclagem e
aperfeiçoamento profissional dos docentes;

— eliminem os estereótipos sexuais dos manuais e dos
programas escolares;

— visem a preparação e execução de programas-piloto
no domínio de diversificação das opções profissionais
e da formação de homens e mulheres, jovens e
adultos, na perspectiva do seu papel na família e na
sociedade ;

— favoreçam a investigação e o intercâmbio de conheci
mentos sobre a evolução das relações homem-mulher
na cultura e na sociedade europeias.
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ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

(Alteraçào 84)
Anexo, Capitulo II, Acção 1 , parte A, n'- 3, quinto travessão

— os estabelecimentos escolares frequentados por um
número significativo de alunos desfavorecidos por
razões culturais, físicas, geográficas ou socioeconómicas .

— os estabelecimentos escolares frequentados por um
número significativo de alunos desfavorecidos por
razões culturais, geográficas ou socioeconómicas ou
que se ocupam da educação de alunos deficientes.

(Alteração 85 )
Anexo, Capítulo II, Acção 2, Título e primeiro parágrafo

Promoção da escolaridade dos filhos de trabalhadores
migrantes e ciganos

Promoção da dimensão mtercultural do ensino e da
melhoria da qualidade da escolaridade dos filhos de
trabalhadores migrantes, filhos de ciganos e filhos de pais
que exerçam profissões itinerantes.

Poderão ser concedidos auxílios financeiros aos projec
tos que tenham por objecto :
— promover a integração e a igualdade de oportunida
des dosfilhos de trabalhadores migrantes e ciganos;
— melhorar a escolaridade e a qualidade da educação
que lhes é ministrada,

Poderão ser concedidos auxílios financeiros aos projec
tos que tenham por objecto :

— responder às suas necessidades e potencialidades
educativas específicas ;

— fomentar a dimensão intercultural do ensino;

— melhorar a qualidade do ensino dos filhos dos traba
lhadores migrantes, filhos de ciganos e filhos de pais
que exerçam profissões itinerantes;
— fomentar a igualdade de oportunidades destas crian
ças e jovens;
— contribuir para superar os obstáculos que travam o
acesso dessas crianças e jovens à escola;

— responder às suas necessidades e potenciais educati
vos específicos ;
— fomentar estratégias educativas para a luta contra o
racismo e a xenofobia.

(Alteraçâo 86)
Anexo, Capítulo II, Acção 2, segundo parágrafo, após o terceiro travessão (novo travessão)

— a inovação e/ou experimentação de práticas pedagó
gicas interculturais.

(Alteração 87)
Anexo, Capítulo II, Acção 2, após o segundo parágrafo (novo parágrafo)
A Comissão, em cooperação com os Estados-membros,
fomentará a concretização de uma complementaridade
operacional das medidas financiadas ao abrigo do pro
grama de acção comunitária (CC)M(93)0453) de combate
à exclusão.

(Alteração 88)
Anexo, Capítulo II, Acção 3, Título

Actualização das competências do pessoal da educação

Actualização das competências dos agentes educativos
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(Alteração 89)
Anexo, Capítulo II, Acção 3, n- 1 , segundo parágrafo,
após o terceiro travessão (novo travessão)
— as competências linguisticas e culturais do pessoal
operante no domínio da educação, por forma a
facultar, em todas as disciplinas, a articulação com
situações de ensino e de aprendizagem de dimensão
intercultural.

(Alteração 90)
Anexo, Capítulo II, Acção 3, n'~ 2 bis (novo)
2 bis. Estes projectos de promoção das competências
do pessoal operante no sector da educação deverão ser
gradualmente integrados na respectiva formação inicial,
por forma a garantir uma maior eficácia .

(Alteração 9 1 )
Anexo, Capitulo III, titulo

MEDIDAS TRANSVERSAIS

LUÍS ANTÓNIO VERNEI (Medidas transversais)
(Alteração 92)

Anexo, Capítulo III, n'i 1 , primeiro parágrafo, após o terceiro travessão (novo travessão)

— a consciência ecológica e os conhecimentos sobre a
problemática ecológica de estudantes do ensino supe
rior e secundário.

(Alteração 93 )
Anexo, Capítulo III, n- 1 , segundo parágrafo, frase introdutória

Completadas pelas dos capítulos precedentes, estas
acções fornecem um quadro e constituem um conjunto
coerente de medidas com o objectivo de :

Conjugadas com as dos capítulos precedentes, estas
acções fornecem um quadro e constituem um conjunto
coerente de medidas com o objectivo de :

(Alteração 94)
Anexo, Capítulo III, n'~ 1, segundo parágrafo, segundo travessão

— completar ou criar sinergias entre as acções apresentadas nos dois primeiros capítulos .

— completar as acções apresentadas nos dois primeiros
capítulos, e criar as sinergias com elas.

(Alteração 95 )

Anexo, Capítulo III, Acção 1 , n'~ 4, após o primeiro travessão (novo travessão)
— que visem as pessoas menos favorecidas e portanto as
menos susceptíveis de terem acesso à aprendizagem
de línguas;
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(Alteração 96)
Anexo, Capítulo III, Acção 1 , n- 4, após o segundo travessão (novo travessão)
— que visem o reforço da aprendizagem intercultural ;

(Alteraçâo 124)
Anexo, Capítulo III Acção 2, antes do título (novo texto)

Promoção da formação para adultos e do ensino aberto e
à distância

A. Promoção da dimensão europeia no domínio da
formação para adultos
Em todos os domínios da formação para adultos (político,
cultural ou familiar), bem como no que se refere às
ofertas neste domínio cujo objectivo seja o da atribuição
de um diploma, deverá ser reforçada a dimensão euro
peia através da cooperação e intercâmbio de experiências
transfronteiriças entre organizações, associações e insti
tuições de formação para adultos. Deverão ser desenvol
vidos esforços especiais nos países onde este género de
formação ainda não existe.
Poderão ser concedidas subvenções comunitárias às
seguintes actividades :

1.

Projectos destinados ao desenvolvimento e reforço da
dimensão europeia no domínio da formação para
adultos, em especial os que se destinam a difundir
conhecimentos sobre as culturas e tradições dos
Estados-membros da União Europeia, bem como à
promoção de ofertas no domínio da formação para
adultos que contribuam para a compreensão dos
contextos político, económico e administrativo na
Europa.

2.

Intercâmbio de experiências no domínio da formação
para adultos que se revistam de um carácter geral,
político e cultural e que visem sectores específicos
como por exemplo as mulheres, os que se encontram
em situação de desemprego de longa duração, os que
se encontram na pré-reforma e os programas de
alfabetização.

3.

Fomento da cooperação e do intercâmbio de expe
riências de carácter geral, político e cultural entre
organizações, associações e instituições de educação
para adultos, designadamente ao nível interegional e
transnacional.

(O texto da Comissão sobre a Acção 2 deveráfigurar no
ponto B)
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DO PARLAMENTO

(Alteração 97)

Anexo, Capítulo III, Acção 2, primeiro parágrafo
A introdução de tecnologias da informação e da comuni
cação e o desenvolvimento do ensino e da educação
abertos e à distância são factores-c/2«ve para proporcio
nar aos cidadãos da Comunidade os benefícios decorren

tes do espaço aberto de educação .

A introdução de tecnologias da informação e da comuni
cação e o desenvolvimento do ensino e da educação
abertos e à distância são factores adicionais e complemen
tares para proporcionar aos cidadãos da Comunidade os
benefícios decorrentes do espaço aberto de educação,
sem contudo poderem substituir a necessária mobilidade
no domínio da educação.

(Alteração 98 )

Anexo, Capítulo III, Acção 2, segundo parágrafo
Estes domínios contribuem para a qualidade da educa
ção através da inovação pedagógica que pressupõem e
facilitam um maior acesso a todos os níveis de educação
particularmente daqueles que, devido à sua situação
geográfica ou pessoal , não se encontram em condições de
frequentar um ensino que exija a sua presença efectiva.

Estes domínios, através da inovação pedagógica que
pressupõem, facilitam um maior acesso a todos os níveis
de educação, particularmente daqueles que, devido à sua
situação geográfica ou pessoal, não se encontram em
condições de frequentar um ensino que exija a sua
presença efectiva.

(Alteração 99)

Anexo, Capítulo III, Acção 2, n" 1, parte introdutória

1 . Projectos transnacionais que tenham por objectivo
melhorar a qualidade dos produtos a fim de melhor os
adaptar às necessidades dos utentes ; preparar aulas e
material destinados a todos os cidadãos e/ou adaptá-los
às línguas e culturas da Comunidade ; alargar o reconhe
cimento dos diplomas, créditos académicos e qualifica
ções obtidos através do ensino aberto e à distância . Mais
precisamente :

1 . Projectos transnacionais que tenham por objectivo
melhorar a qualidade dos produtos a fim de os melhor
adaptar às necessidades dos utentes ; preparar aulas e
material destinados a todos os cidadãos e/ou adaptá-los
às línguas e culturas da Comunidade. Mais precisamente :

(Alteração 100)
Anexo, Capítulo III, Acção 2, n'~ 1, primeiro travessão
no domínio do ensino supenor, as universidades
serão estimuladas a desenvolver, através de parcerias
com as universidades competentes em matéria de
educação aberta e à distância, actividades que visem
conferir uma dimensão europeia a todos os domínios
de estudos superiores. Será atribuído um número

no domínio do ensino superior, as universidades
serão estimuladas a desenvolver, através de parcerias
com as universidades competentes em matéria de
educação aberta e à distância, actividades que visem
conferir uma dimensão europeia a todos os domínios
de estudos superiores ;

limitado de bolsas de mobilidade, de acordo com o

procedimento previsto no Capítulo I, Acção 3, aos
estudantes que frequentem cursos do ensino à dis
tância a fim de se deslocarem a outros Estados
-membros para seguirem cursos intensivos, no âmbi
to dos acordos de cooperação concluídos entre
estabelecimentos competentes ;

(Alteração 101 )

Anexo, Capítulo III, Acção 2, nz 1, segundo travessão
—- no domínio do ensino escolar, as escolas serão

— no domínio do ensino escolar, as escolas serão

incentivadas a prever a utilização de tecnologias

incentivadas a utilizar tecnologias da informação
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TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

da informação e da comunicação, incluindo as possi
bilidades oferecidas pelo ensino e educação abertos e
à distância, nomeadamente, com o objectivo de
divulgar os resultados e as experiências das parcerias
em benefício de outras escolas que não participem
nos projectos . No que diz respeito à actualização das
competências do pessoal da educação, as possibilida
des oferecidas pela educação aberta e à distância
revestem uma importância fundamental, dado o
número desses profissionais e a necessidade da sua
formação específica em aspectos de dimensão euro
peia;

e da comunicação, incluindo as possibilidades ofere
cidas pelo ensino e educação abertos e à distância,
nomeadamente, com o objectivo de divulgar os
resultados e as experiências das parcerias em benefí
cio de outras escolas que não participem nos projec
tos . No que diz respeito à actualização das competên
cias do pessoal da educação, as possibilidades ofere
cidas pela educação aberta e à distância revestem
uma importância fundamental, dado o número desses
profissionais e a necessidade da sua formação espe
cífica em aspectos de dimensão europeia;

(Alteração 102)

Anexo, Capítulo III, Acção 2, n(- 1, terceiro travessão
— nos outros domínios compreendidos neste programa,
nomeadamente na promoção das competências linguísticas, o ensino e a educação abertos e à distância
poderão contribuir de forma eficaz para a concepção
e elaboração de material didático que poderá ser
acessível a todos os cidadãos da Comunidade .

— nos outros domínios compreendidos neste programa,
nomeadamente na promoção das competências lin
guísticas, o ensino e a educação abertos e à distância
poderão contribuir de forma eficaz, em preparação
da estadia no estrangeiro, para a concepção e elabo
ração de material didático que poderá ser acessível a
todos os cidadãos da Comunidade .

(Alteração 103 )
Anexo, Capítulo III, Acção 3, primeiro parágrafo

A informação favorece a compreensão mútua e constitui
um pilar fundamental da cooperação comunitária em

A informação favorece a compreensão mútua e constitui
um pilar fundamental da cooperação comunitária em

mente um elemento-chave para permitir ao conjunto dos
agentes educativos de evoluírem no interior de um espaço
aberto europeu de educação, dele retirando o máximo

mente um elemento-chave para permitir ao conjunto dos
agentes educativos que evoluam no interior de um espaço
aberto europeu de educação, em aprendizagem perma

benefício .

nente, dele retirando o máximo benefício.

matéria de educação e do seu desenvolvimento. É igual

matéria de educação e do seu desenvolvimento. É igual

(Alteração 104)

Anexo, Capítulo III, Acção 3, após o primeiro parágrafo (novo parágrafo)
Em cada Estado-membro serão eleitos postos de informa

ção sobre o programa Sócrates, por região, ou por
academia, em estabelecimento escolar ou outro, além dos

centros de âmbito nacional. A Comunidade poderá
apoiar esses postos.

(Alteração 105 )
Anexo, Capítulo III, Acção 3, n'- 1 , segundo parágrafo, alínea e)
e) realização de estudos destinados a analisar as tendên
cias e a prever as necessidades no domínio da
educação, bem como qualquer outro estudo prospec
tivo relativo à educação e seu contexto socioeconó
mico (actividades semelhantes às desenvolvidas
pelos observatórios).

e)

realização de estudos destinados a analisar as tendên
cias e a prever as necessidades no domínio da
educação, bem como qualquer outro estudo prospec
tivo relativo à educação e seu contexto socioeconó
mico (actividades semelhantes às desenvolvidas

pelos observatórios), assegurando a Comissão a
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TEXTO

ALTERAÇÔES

DA COMISSÂO

DO PARLAMENTO

coordenação com os estudos financiados ao abrigo do
disposto no n? 2 do artigo 62 do Regulamento n?
2084/93 relativo ao Fundo Social Europeu.

(Alteraçâo 106)
Anexo, Capítulo III, Acção 3, n'- I , após o quarto parágrafo (novo parágrafo)
A Comunidade incentivará a criação, numa base transna
cional, dos centros de investigação no domínio da educa
ção, os quais, com base na comparação entre os diversos
sistemas, desenvolverão métodos de ensino e de aprendi
zagem inovadores de dimensão intercultural.

(Alteração 107)

Anexo, Capítulo III, Acção 3, n'~ 2, terceiro parágrafo
Os fundos comunitários destinados a contribuir para o
desenvolvimento destas visitas serão repartidos entre os

As dotações comunitárias destinadas a contribuir para o
desenvolvimento destas visitas serão repartidos entre os

Estados-membros de acordo com a fórmula descrita no

Estados-membros de acordo com a fórmula descrita no

Capítulo II.2 e geridos pelas mesmas autoridades nacio
nais previstas no Capítulo II. 3 .

Capítulo II.2 e geridos pelas mesmas autoridades nacio
nais previstas no Capítulo II.3 .

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de Decisão
do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o programa de acção comunitária

«SÓCRATES» (COM(93)0708 — C3-0043/94 — 94/0001 (COD))

(Processo de co-decisão : primeira leitura)
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho
(COM(93)0708 — 94/0001 (COD)) ('),

— Tendo em conta o n2 2 do artigo 1892-B e os artigos 1262 e 1272 do Tratado CE, nos termos
dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C3-0043/94),
— Julgando não ser pertinente a base jurídica proposta pela Comissão e entendendo que se
justifica fundamentar a proposta no artigo 1262 do Tratado CE,
— Tendo em conta o artigo 582 do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão para a Cultura, a Juventude, a Educação e os Meios
de Comunicação Social e os pareceres da Comissão dos Assuntos Sociais, do Emprego e do
Ambiente de Trabalho, da Comissão dos Orçamentos, da Comissão dos Direitos da Mulher,
da Comissão dos Assuntos Jurídicos e dos Direitos dos Cidadãos e da Comissão dos

Assuntos Institucionais (A3-0250/94),

C)

JO C 66 de 3.3.1994, p. 3
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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 n2 2 do artigo

1 892-A do Tratado CE ;

3 . Convida o Conselho a incluir, na posição comum que adoptará nos termos do n2 2 do artigo
1 892-B do Tratado CE, as alterações aprovadas pelo Parlamento;
4. Requer a abertura do processo de concertação, caso o Conselho pretenda afastar-se do texto
aprovado pelo Parlamento ;
5 . Recorda que, caso a Comissão tencione apresentar alterações à sua proposta tal como
alterada pelo Parlamento, deverá apresentá-las ao Parlamento;
6.

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

30. Agencia Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho

*

A3-0148/94

Proposta de regulamento (CEE) do Conselho que institui uma agencia europeia para a segurança
e a saúde no trabalho (COM(90) 0564 — C3-0372/91)

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇÔES

DA COMISSÂO (*)

DO PARLAMENTO

(Alteração 1 )
Décimo primeiro considerando

Considerando que o estatuto e a estrutura de uma agencia
deste tipo devem corresponder ao carácter objectivo dos
resultados antecipados e permitir-lhe assumir as suas
funções em cooperação com os organismos nacionais e

Considerando que o estatuto e a estrutura de uma agencia
deste tipo devem corresponder ao carácter objectivo dos
resultados antecipados e permitir-lhe assumir as suas
funções em cooperação com os organismos nacionais,

internacionais existentes ;

comunitários e internacionais existentes ;

(Alteração 2)
Décimo terceiro considerando

Considerando que a agencia deve beneficiar de autono
mia jurídica, mantendo todavia uma relação estreita com
as instituições da Comunidade ;

Considerando que a agencia deve beneficiar de autono
mia jurídica, mantendo todavia uma relação estreita com
as instituições e organismos da Comunidade, nomeada
mente com a Fundação Europeia para a Melhoria das
Condições de Vida e de Trabalho, por forma a excluir
sobreposições de tarefas;

(Alteraçâo 3 )
Após o décimo terceiro considerando (novo considerando)
Considerando que no plano funcional a agência mantém
uma relação muito estreita com a Comissão e com o
Comité Consultivo para a Segurança, a Higiene e a
Protecção da Saúde no Local de Trabalho;
(*)

JO C 271 de 16.10.1991 , p. 3
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ALTERAÇÔES

TEXTO

DA COMISSÂO

DO PARLAMENTO

(Alteraçâo 4)
Após o décimo terceiro considerando (novo considerando)

Considerando que a agência recorre, para as suas neces
sidades de tradução, ao serviço central de tradução da
Comissão, no Luxemburgo;

(Alteração 5 )
Após o décimo terceiro considerando (novo considerando)

Considerando que o orçamento da Comunidade contri
bui para o funcionamento da agência; que os montantes
considerados necessários são fixados no âmbito do pro
cesso orçamental anual e segundo as perspectivas finan
ceiras;

(Alteraçâo 6)
Artigo 1-, segundo parágrafo
A sede é estabelecida em

, em

Com a instituição dessa agencia, são transferidas para a
mesma todas as tarefas no domínio da segurança e da
saúde no local de trabalho actualmente executadas pela
Fundação Europeia de Dublim.
A sede da agência é em Bilbao, Espanha (').

C)

Vide decisão do Conselho Europeu de 29 de Outubro de 1993, em
Bruxelas.

(Alteração 7)
Artigo 2'Com vista a promover a melhoria, nomeadamente, das
condições de trabalho, para proteger a segurança e a
saúde dos trabalhadores, tal como previsto pelo Tratado
e pelos programas de acção sucessivos relativos à
segurança e à saúde no local de trabalho, a agência tem
por objectivo fornecer à Comunidade e aos Estados
-membros todas as informações técnicas, científicas e
económicas úteis no domínio da segurança e da saúde no
local de trabalho .

Objectivos

1. A agência tem por objectivo estimular melhores
condições de trabalho, tendo em vista a protecção da
segurança e da saúde dos trabalhadores.
2. Para a realização do objectivo referido no n? 1 , a
agência, em estreita cooperação com a Comissão:
a)

fornece à Comunidade e aos Estados-membros todas

as informações técnicas, científicas e económicas
úteis no domínio da segurança e da saúde no local de
trabalho ;

b) zela por que os programas da Comunidade tenham
em conta todas as informações disponíveis sobre os
riscos para a saúde e a segurança dos trabalhadores;

c)

estimula novas experiências e programas de investi
gação de interesse para a segurança e a saúde no local
de trabalho;

N2 C 128/505

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

9 . 5 . 94

Sexta-feira, 22 de Abril de 1994
TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSÃO

DO PARLAMENTO

d) promove esforços com vista a obtenção de normas
mais consequentes na legislação comunitária em
matéria de segurança e saúde;
e)

apoia a aplicação da legislação e de outras medidas
em matéria de saúde e segurança no trabalho.

(Alteração 8 )

Artigo J-, alinea a)
a) Fornecer a Comissão o apoio técnico e científico
necessário para a formulação e a avaliação das
iniciativas previstas neste domínio;

a) Fornecer à Comissão o apoio técnico e científico
necessário para a preparação e a avaliação das
iniciativas previstas neste domínio;

(Alteração 9)
Artigo 3-, alinea a bis) (nova)
a bis) Recolher, analisar e difundir informação cientifi
ca e técnica sobre as prioridades, programas, preve
nção de riscos e investigação no domínio da seguran
ça e da saúde no local de trabalho e sobre outras
actividades que comportem aspectos relacionados
com a segurança e da saúde no trabalho;

(Alteração 10)
Artigo 3-, alinea f)

f)

Promover a cooperação em matéria de controlo da
aplicação das medidas relativas à saúde e segurança
no local de trabalho ;

f)

Fornecer assistência e apoio as empresas e organiza
ções patronais e de trabalhadores na execução de
medidas relativas à saúde e segurança no trabalho;

(Alteraçâo 1 1 )

Artigo 3-, alinea g)
g) Cooperar com os outros programas comunitários e,
em particular, com o Serviço de Estatísticas e os
programas comunitários de investigação tendo em
vista definir os requisitos de investigação e explorar
os resultados da mesma, no que se refere à saúde e
segurança no local de trabalho ;

g) Cooperar com os outros programas comunitários e,
em particular, com a Fundação Europeia para a
Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho, o
Serviço de Estatísticas e os programas comunitários
de investigação tendo em vista definir os requisitos
de investigação e explorar os resultados da mesma,

no que se refere à saúde e segurança no local de
trabalho ;

(Alteraçâo 12)
Artigo 3", alinea i)

i)

Desempenhar outras funções, definidas pela Comissão, com o acordo do conselho de administração.

Suprimido
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TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

(Alteração 13 )

Artigo 3'-, alínea i bis) (nova)

i bis) Encomendar estudos sobre questões relativas à
saúde e segurança no trabalho.

(Alteração 14)
Artigo 4'-, n'~ 1

1 . A agência deve estabelecer uma rede que com
preenda:
— os principais elementos que constituem as redes
nacionais de informação,
— os pontos fulcrais nacionais,

1 . Para alcançar o objectivo estabelecido no artigo 2?, a
agência criará uma rede, a qual incluirá:
— as autoridades nacionais responsáveis em matéria de
saúde e segurança,
— institutos e organizações nacionais,

—

— centros temáticos ,

os centros temáticos .

— orgãos responsáveis pela inspecção e/ou controlo da
observância das medidas de saúde e segurança nos
Estados-membros,

— serviços especializados criados pelos parceiros
sociais.

(Alteração 15 )

Artigo 4'-, n'- 2, após o parágrafo único (novo parágrafo)

As autoridades nacionais responsáveis ou uma instituição
designada por estas procederão à coordenação e/ou
transferência da informação nacional para a agência.
(Alteração 16)
Artigo 4% n" 3
Os Estados-membros podem, nomeadamente, de
3.
signar entre os organismos supramencionados ou outras

organizações estabelecidos no seu território, um «ponto
fulcral nacional», responsável pela coordenação e/ou
transmissão das informações a fornecer a nível nacional
à agência, aos organismos ou organizações que inte
gram a Rede, incluindo os centros temáticos referidos no

3.

As autoridades nacionais informarão a agencia

sobre instituições relevantes do seu país capazes de
cooperar com a agência em certos assuntos de especial
interesse, de modo a actuarem como agentes temáticos
para a rede. A agência pode celebrar acordos com as
referidas instituições.

n'~ 4.

(Alteração 17)
Artigo 4'-, n- 4

Os Estados-membros podem igualmente, no prazo
4.
previsto no n'- 2, identificar os organismos ou outras
organizações estabelecidos no seu território que pode
riam ser especificamente responsáveis pela cooperação
com a agência no que se refere a determinados temas de
interesse particular. Uma instituição identificada deste
modo deveria estar apta a celebrar um acordo com a
agência para desempenhar asfunções de centro temático
da Rede no âmbito de atribuições específicas relativa
mente a uma determinada área geográfica.
Estes centros
cooperarão com outras instituições incorporadas na
rede.

4. Os centros temáticos serão designados pelo Conse
lho de Administração por um período de tempo limitado
e convencionado.
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TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSÃO

DO PARLAMENTO

(Alteração 18)
Artigo 4'-, n- 5

5 . Nos seis meses subsequentes à recepção das infor
mações referidas nos n'±s 2 e 3, a agência confirmará,
com base numa decisão do Conselho de Administração e
nos procedimentos referidos no artigo 5", os principais

5 . As funções especificas dos centros temáticos serão
enumeradas no programa de trabalho anual da agência.

elementos da rede.

Os centros temáticos são designados mediante uma
decisão unânime dos membros do Conselho de Adminis

tração, por um período máximo de três anos. Todavia,
esta designação pode ser renovada.

(Alteração 19)
Artigo 4-, n'- 6

6. A atribuição aos centros temáticos de tarefas específicas deveráfigurar no programa anual de trabalho da
agência, mencionado no n'- 1 do artigo 102.

Suprimido

(Alteraçâo 20)
Artigo 52

A agencia poderá acordar com os organismos ou organi
zações que integram a rede referida no artigo 4'í as
disposições necessárias, nomeadamente os contratos,
para levar a bom termo as tarefas que ela lhes poderá vir a
confiar. Um Estado-membro pode prever, no que se
refere aos organismos ou organizações nacionais esta
belecidos no seu território, que estas disposições sejam
concluídas de acordo com o ponto fulcral nacional.

A agencia poderá acordar com organizações dos Estados
-membros ou fora da Comunidade disposições necessá
rias para efectuar estudos e projectos em apoio das suas
actividades, definidas no artigo 32, nomeadamente os
contratos , para levar a bom termo as tarefas que ela lhes
poderá vir a confiar com base em ofertas competitivas em
concurso e na capacidade para empreender o trabalho
em questão.

(Alteração 21 )
Artigo 6'-

As informações e os dados fornecidos à agencia ou
comunicados pela mesma poderão ser publicados e serão
acessíveis ao público, sob reserva da sua conformidade
com as regras da Comissão e dos Estados-membros
relativas à difusão da informação, nomeadamente no que
se refere à confidencialidade.

As informações e os dados fornecidos à agência ou
comunicados pela mesma poderão ser publicados e serão
acessíveis ao público.

(Alteração 22)
Artigo 72

A agência tem personalidade jurídica. Goza, em todos os
Estados-membros, da mais ampla capacidade jurídica
reconhecida às pessoas colectivas pelas legislações
nacionais .

A agencia tem personalidade j undica. Goza, em todos os
Estados-membros, nos termos do artigo 2112 do Tratado
CE, da mais ampla capacidade jurídica reconhecida às
pessoas colectivas pelas legislações nacionais .
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TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSÃO

DO PARLAMENTO

(Alteração 23 )
Artigo 8'-, n'~ 1 , alínea b)
b) Doze representantes dos parceiros sociais dos Esta
dos-membros compreendendo, respectivamente, 6
representantes das organizações sindicais de traba
lhadores e 6 representantes das organizações profis
sionais de empregadores;

b) Vinte e quatro representantes das organizações de
empregadores e de trabalhadores, dos quais, respec
tivamente, doze representam os trabalhadores e doze
representam os empregadores;

Caso a alínea a) seja alterada, a presente alínea
deverá ser adaptada em conformidade.
(Alteração 24)
Artigo 8'-, n'- 2, primeiro parágrafo
2.

Os membros referidos nas alíneas a) e b) do n2 1 ,

serão nomeados pela Comissão, após consulta dos Esta
dos-membros. Os membros referidos na alínea b) do n?- 1
serão seleccionados pela Comissão entre os membros do
Comité Consultivo para a Segurança, a Higiene e a
Protecção da Saúde no Local de Trabalho.

2.

Os membros referidos nas alíneas a) e b) do n- 1 ,

serão nomeados pela Comissão entre os membros do
Comité Consultivo para a Segurança, a Higiene e a
Protecção da Saúde no Local de Trabalho, com base
numa proposta das federações europeias das entidades
patronais e dos trabalhadores mais representativas e
após consulta dos Estados-membros.

(Alteração 25 )
Artigo 8", n'- 4, primeiro parágrafo

4. O conselho de administração é presidido por um
representante da Comissão.

4.

O conselho de administração elege o seu presidente.

(Alteração 26)
Artigo 8'-, n'- 6
6. As decisões do Conselho de Administração serão
tomadas por maioria de dois terços dos seus membros,
sem prejuízo do n- 5 do artigo 4'-.

6. As decisões do Conselho de Administração serão
tomadas por maioria absoluta dos votos dos seus mem
bros .

(Alteraçâo 27)
Artigo lu'-, n" 1 , primeiro parágrafo
1 . O conselho de administração adoptara o programa
de trabalho anual da agência com base num projecto
preparado pelo director, de acordo com a Comissão .

1 . O conselho de administração adoptará o programa
de trabalho anual da agência com base num projecto
preparado pelo director, de acordo com a Comissão e a
comissão competente do Parlamento Europeu.
Esse projecto é previamente coordenado com o programa
de trabalho da Fundação Europeia.

(Alteração 28)
Artigo 1 Oi, ní 2

2.

O conselho de administração aprovara, o mais

2.

O conselho de administração aprovará, o mais

tardar até 31 de Janeiro de cada ano, um relatório anual

tardar até 3 1 de Janeiro de cada ano, um relatório anual

geral sobre as actividades da agência. O director transmi
tirá o relatório ao Parlamento Europeu, ao Comité Eco
nómico e Social , ao Conselho, à Comissão e aos Estados

geral, em todas as línguas da Comunidade, sobre as
actividades da agência. O director transmitirá o relatório
ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social,

-membros .

ao Conselho, à Comissão e aos Estados-membros . O

relatório anual será publicado.
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TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

(Alteraçâo 29)
Artigo 1Ù-, ni 2 bis (novo)
2 bis. A Comissão apresentara ao Conselho e ao Parla
mento Europeu um relatório anual sobre a actividade da

agência, que inclui nomeadamente uma ponderação dos
resultados relativamente aos objectivos do programa de
trabalho anual.

(Alteração 30)

Artigo 11-, n" 1
1 . A agencia sera colocada sob a direcção de um
director nomeado pelo conselho de administração, sob
proposta da Comissão, por um período de cinco anos,
renovável .

1 . A agencia sera colocada sob a direcção de um
director nomeado pelo conselho de administração, após
concertação com a comissão competente do Parlamento
Europeu e a Comissão, por um período de cinco anos ,
renovável .

(Alteração 31 )

Artigo 772, n" 2 bis (novo)
2 bis. O director sera possuidor, no mínimo, de uma
formação básica em medicina do trabalho ou de um
diploma universitário em ciências físicas e/ou químicas e
de experiência prática em questões relativas à saúde e
segurança no local de trabalho.

(Alteração 32)
Artigo 13 2, n'~ 3
3.
O conselho de Administração adoptara o orçamen
to da agência até ao início do exercício financeiro,
procedendo, caso necessário, a ajustamentos , a fim de ter
em conta a contribuição da Comunidade e os outros
recursos da agência.

3 . O conselho de administração estabelecera o orça
mento da agência até ao início do exercício financeiro,
procedendo, caso necessário, a ajustamentos, a fim de ter
em conta a contribuição da Comunidade e os outros
recursos da agência.

(Alteração 33 )
Artigo 1.5

O conselho de administração adoptará, após acordo da
Comissão, as disposições financeiras internas especifi
cando, em especial, as modalidades relativas ao estabe
lecimento e à execução do orçamento da agência.

Em princípio, o Regulamento Financeiro aplicavel ao
orçamento geral da Comunidade Europeia aplica-se à
agência.

Nesses termos, o conselho de administração adoptará,
após parecer da Comissão, do Tribunal de Contas e do
Parlamento Europeu, as disposições financeiras internas
relativas nomeadamente ao modo de execução do orça
mento da agência.

(Alteração 34)

Artigo 16- bis (novo)
Artigo 162 bis

É aplicável à agência o regime linguístico das Comunida
des Europeias.
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ALTERAÇÔES

TEXTO

DA COMISSÂO

DO PARLAMENTO

(Alteração 35)
Artigo 182- bis (novo)
Artigo 182 bis

O mais tardar cinco anos apos a entrada em vigor do
presente regulamento, e após consulta do Parlamento
Europeu, o Conselho, com base num relatório da Comis
são, toma uma decisão sobre a atribuição de novas tarefas
à agência.

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta da
Comissão ao Conselho de um regulamento que institui uma agência Europeia para a Segurança e
a Saúde no Trabalho (COM(90)0564 — C3-0372/91)
(Proceso de consulta)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(90)0564 ('),
— Consultado pelo Conselho, nos termos do artigo 2352 do Tratado CE (C3-0372/91 ),
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Sociais, do Emprego e do Ambiente
de Trabalho e o parecer da Comissão dos Orçamentos (A3-0016/93 ),
— Tendo em conta o segundo relatório da Comissão dos Assuntos Sociais, do Emprego e do
Ambiente de Trabalho e o parecer da Comissão dos Orçamentos (A3-0148/94),
1 . Aprova a proposta da Comissão, com as alterações que nela introduziu, em conformidade
com o resultado da votação do respectivo texto;
2.

Insta a Comissão a modificar a sua proposta nesse sentido, nos termos do n2 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.

Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione modificar substancialmente a proposta da

Comissão ;

5.
C)

Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer ao Conselho e à Comissão.
JO C 271 de 16.10.1991 , p. 3
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31. Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional *
A3-0251/94

Proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CEE) n2 337/75 que cria um
Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional (COM(94) 0020 —
C3-01 10/94)

Esta proposta foi rejeitada

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta da
Comissão ao Conselho de um regulamento que altera o Regulamento (CEE) n2 337/75 que cria
um Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional (COM(94) 0020 —
C3-01 10/94)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(94)0020) ('),

— Consultado pelo Conselho, nos termos do artigo 2352 do Tratado CE (C3-01 10/94),
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Orçamentos e o parecer da Comissão dos
Assuntos Sociais, do Emprego e do Ambiente de Trabalho (A3-025 1 /94),
1.

Rejeita a proposta da Comissão;

2.

Convida a Comissão a retirar a sua proposta;

3.

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

(')

JO C 74 de 12.03.1994, p . 12

32. Hora de Verão

*** II

A3-0219/94

Decisão sobre a posição comum do Conselho com vista à adopção de uma sétima directiva do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa às disposições respeitantes à hora de Verão
(C3-0100/94 — 94/0469/(CQD))

(Processo de co-decisão : segunda leitura)
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a posição comum do Conselho C3-0100/94 — 94/0469 (COD),

— Tendo em conta o seu parecer em primeira leitura (') sobre a proposta da Comissão ao
Parlamento e ao Conselho COM(93)0439 (2),

— Tendo em conta o n2 2 do artigo 1 892-B do Tratado CE,
(')
(2)

Cf. acta de 17.12.1993 (Parte II, ponto 17 )
JO C 278 de 16.10.1993 , p. 13
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— Tendo em conta o artigo 682 do seu Regimento,

— Tendo em conta a recomendação para segunda leitura, apresentada pela Comissão dos
Transportes e do Turismo (A3-0219/94),
1.

Aprova a posição comum ;

2 . Solicita ao Conselho que aprove o acto definitivamente, e com a maior brevidade possível,
em conformidade com a posição comum;
3 . Encarrega o seu Presidente de assinar o acto juntamente com o Presidente do Conselho, em
conformidade com o n2 1 do artigo 1912 do Tratado da UE ;

4. Encarrega o seu Secretário-Geral de assinar o acto, no âmbito das suas competências, e de
proceder à respectiva publicação no Jornal Oficial ;

5.

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

33. Relações com os países terceiros no domínio dos transportes aereos *
A3-0131/94

Proposta alterada de decisão do Conselho respeitante a um procedimento de consulta e

autorização para os acordos relativos às relações comerciais dos Estados-membros com os países
terceiros no domínio dos transportes aéreos (COM(92)0434 — C3-0145/93)
Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO (*)

DO PARLAMENTO

(Alteração 1 )
Título

Proposta alterada de decisão do Conselho respeitante a
um procedimento de consulta e autorização para os
acordos relativos às relações comerciais dos Estados
-membros com os países terceiros no domínio dos trans
portes aéreos

Proposta alterada de decisão do Conselho respeitante a
um procedimento de consulta e autorização para os
acordos relativos às relações dos Estados-membros com
os países terceiros no domínio dos transportes aéreos

(Alteração 2)
Primeira citação

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o seu artigo

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, os seus artigos

113<>

842 e 228»,

(Alteração 3 )
Após a segunda citação (novas citações)
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu,
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social,
(*)

JO C 216 de 11.08.1993 , p. 15
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TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSÃO

DO PARLAMENTO

(Alteração 4)
Primeiro considerando

Considerando que a Decisão 69/494/CEE do Conselho,
de 16 de Dezembro de 1969, respeitante à uniformização
progressiva dos acordos relativos às relações comerciais
dos Estados-membros com os países terceiros e à renego
ciação dos acordos comunitários, prevê um procedimen
to de consulta e autorização para os acordos comerciais
com países terceiros ;

Considerando que a Decisão 69/494/CEE do Conselho,
de 16 de Dezembro de 1969, respeitante à uniformização
progressiva dos acordos relativos às relações comerciais
dos Estados-membros com os países terceiros e à renego
ciação dos acordos comunitários, que estabelece um
procedimento de consulta e autorização para os acordos
comerciais com países terceiros , não se aplica à aviação
civil ;

(Alteração 5 )
Após o primeiro considerando (novo considerando)
Considerando que a política da Comunidade nas suas
relações com países terceiros, no interesse dos consumi
dores, das transportadoras aéreas e dos aeroportos, deve
ser orientada finalmente para uma liberalização total dos
transportes aéreos internacionais por meio da eliminação
das limitações relativas à capacidade, frequência, direitos
de utilização de rotas, etc., por meio da eliminação de
discriminações e da garantia de uma concorrência leal ;

(Alteração 6)
Segundo considerando
Considerando ser necessário que as relações comerciais
com os países terceiros no domínio da aviação civil sejam
reguladas por disposições especiais que substituam as
disposições da Decisão 69/494/CEE;

Considerando ser necessário que as relações com os
países terceiros no domínio da aviação civil sejam regu
ladas por acordos comunitários, assim que se concretizar
de facto a realização de um mercado interno dos trans
portes aéreos;

(Alteração 7)
Terceiro considerando

Considerando que as relações comerciais no domínio dos
transportes aéreos são reguladas por acordos bilaterais de
serviços aéreos, respectivos anexos, alterações a esses
acordos e anexos e outros convénios bilaterais e multila

terais , que contêm disposições relativas a acesso ao
mercado, capacidade, tarifas ou outras disposições ;

Considerando que as relações no domínio dos transportes
aéreos são reguladas por acordos bilaterais de serviços
aéreos, respectivos anexos, alterações a esses acordos e
anexos e outros convénios bilaterais e multilaterais, que
contêm disposições relativas a acesso ao mercado, capa
cidade, tarifas ou outras disposições ;

(Alteração 3)
Após o terceiro considerando (novo considerando)
Considerando que é essencial ao sucesso das negociações
da Comunidade no domínio dos transportes aéreos que a
Comissão disponha do pessoal adequado para o efeito;
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TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSÃO

DO PARLAMENTO

(Alteraçâo n2 39)
Após o terceiro considerando (novo considerando)

Considerando que à Comissão só poderão ser concedidos
poderes a nível de política externa se a Comissão, o
Conselho e o Parlamento Europeu chegarem a acordo no
sentido de adoptarem uma posição coerente relativamen
te aos princípios essenciais da política externa a prosse
guir;

(Alteração 9)
Após o quarto considerando (novo considerando)

Considerando que a estrutura regulamentar deve insti
tuir a liberdade comercial no domínio da aviação civil
internacional e a igualdade de oportunidades para todos
os participantes; que, no âmbito dessa estrutura, deverão
ser realizados os seguintes objectivos:

— a exigência de reciprocidade,
— a obrigação de não-discriminação,

— a criação de condições de concorrência leal e,
— o desejo de alcançar a máxima segurança e protecção
do ambiente e, simultaneamente, garantir condições
sociais justas;

(Alteração 10)
Após o quarto considerando (novo considerando)
Considerando que esta estrutura regulamentar deve
excluir especificamente qualquer possibilidade de os
governos nacionais manifestarem preferência ou protec
cionismo em relação às suas transportadoras nacionais,
mas que deve garantir a igualdade de acesso a todas as
transportadoras aéreas abrangidas pelos acordos assina
dos com a Comunidade no domínio dos transportes
aéreos, o que implica, designadamente, no que se refere
às relações entre a CE e os países terceiros:

— a igualdade de direitos de tráfego (acesso ao mercado
e capacidade),

— a harmonização das regras relativas às estruturas
tarifárias,

— um compromisso acerca da aplicação extraterritorial
das regras de concorrência ao sector dos transportes;

(Alteração 1 1 )
Sétimo considerando

Considerando que é necessário prever uma autorização
para que continuem em vigor as disposições constantes
dos acordos sobre serviços de transportes aéreos e acor

Considerando que e necessário prever uma autorização
para que continuem em vigor as disposições constantes
dos acordos sobre serviços de transportes aéreos e acor
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TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSÃO

DO PARLAMENTO

dos adicionais concluídos antes de 1 de Janeiro de 1993

dos adicionais concluídos antes de 1 de Janeiro de 1993

entre os Estados-membros e países terceiros de modo a
evitar a interrupção das relações comerciais com os
países terceiros em causa; que tal autorização não absol
ve os Estados-membros da obrigação de tomarem todas
as medidas necessárias para eliminarem as incompatibi
lidades existentes entre tais acordos e as disposições da
legislação comunitária;

entre os Estados-membros e países terceiros de modo a
evitar a interrupção das relações com os países terceiros
em causa; que tal autorização não absolve os Estados
-membros da obrigação de tomarem todas as medidas
necessárias para eliminarem as incompatibilidades exis
tentes entre tais acordos e as disposições da legislação
comunitária ;

(Alteração 12)
Após o décimo considerando (novo considerando)

Considerando que as negociações da Comunidade sobre
os direitos de tráfego devem procurar obter para as
transportadoras comunitárias direitos de cabotagem em
países terceiros equivalentes aos usufruídos dentro da
Comunidade pelas transportadoras desses países;

(Alteraçâo 13 )
Apos o decimo considerando (novo considerando)
Considerando que deverão ser estabelecidas directrizes
sobre as matérias relativamente às quais, por um período
transitório, deverão ser negociados e concluídos acordos
mistos, de modo a que os países terceiros disponham de
segurança jurídica quanto à autoridade que representa a
Comunidade em questões de transportes aéreos ;

(Alteração 14)
Após o décimo considerando (novo considerando)

Considerando que parece adequado rever a Convenção
de Chicago também à luz do processo de integração
europeia e da conclusão de um mercado único comunitá
rio no domínio dos transportes aéreos ;

(Alteração 15 )
Décimo primeiro considerando

Considerando que o artigo 113° do Tratado CEE não so
prevê a realização de negociações pela Comunidade mas
também a criação de um comité especial nomeado pelo
Conselho para assistir a Comissão nas suas atribuições ;

Considerando que o artigo 842 do Tratado CE não só
prevê a realização de negociações pela Comunidade mas
também a criação de um comité especial nomeado pelo
Conselho para assistir a Comissão nas suas atribuições ;

(Alteração 16)

Artigo 1 '-, primeiro parágrafo
Os Estados-membros comunicarão a Comissão, no prazo
máximo de um ano após a adopção da presente decisão,
todos os acordos bilaterais de serviços aéreos que tenham
concluído com países terceiros, bem como os respectivos
anexos e eventuais alterações e quaisquer outros convé
nios bilaterais ou multilaterais, respeitantes às relações
comerciais no domínio dos transportes aéreos na acepção
do artigo 113°.

Os Estados-membros comunicarão à Comissão, no prazo
máximo de um ano após a adopção da presente decisão,
todos os acordos bilaterais de serviços aéreos que tenham
concluído com países terceiros, bem como os respectivos
anexos e eventuais alterações e quaisquer outros convé
nios bilaterais ou multilaterais, respeitantes às relações
no domínio dos transportes aéreos na acepção dos seus
artigos 842 e 2282.
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ALTERAÇÕES

TEXTO

DA COMISSÃO

DO PARLAMENTO

(Alteração 17)
Artigo 2'-, terceiro parágrafo

A consulta tem por objectivo principal determinar se
deve ou não dar-se início a uma negociação comunitária
e, em caso negativo, se os acordos a serem expressa ou
tacitamente prorrogados contêm disposições relativas à
política comercial comum no domínio dos transportes
aéreos . Se tal for o caso, dever-se-á determinar se essas

disposições podem constituir obstáculo àquela política.
A consulta abrangerá também os acordos em vigor entre
outros Estados-membros e o país terceiro em causa.

A consulta tem por objectivo pnncipal determinar se
deve ou não dar-se início a uma negociação comunitária
e, em caso negativo, se os acordos a serem expressa ou
tacitamente prorrogados contêm disposições relativas à
política comum no domínio dos transportes aéreos . Se tal
for o caso, dever-se-á determinar se essas disposições
podem constituir obstáculo àquela política. A consulta
abrangerá também os acordos em vigor entre outros
Estados-membros e o país terceiro em causa.

(Alteração 18)
Artigo 3-, primeiro paragrafo

Se, após consulta ou por sua própria iniciativa, a Comis
são determinar que certas disposições contidas nos acor
dos a serem expressa ou tacitamente prorrogados, recain
do embora no âmbito da política comercial comum no
domínio dos transportes aéreos, não iriam, durante o
período previsto de prorrogação, constituir obstáculo à
aplicação da política comercial comum no domínio dos
transportes aéreos, os Estados-membros podem ser auto
rizados a prorrogar expressa ou tacitamente, por um
período a determinar, as disposições em causa contidas
nos acordos que tenham sido objecto da consulta. Tal
período não pode exceder um ano.

Se, após consulta ou por sua própria iniciativa, a Comis
são determinar que certas disposições contidas nos acor
dos a serem expressa ou tacitamente prorrogados, recain
do embora no âmbito da política comum no domínio dos
transportes aéreos , não iriam, durante o período previsto
de prorrogação, constituir obstáculo à aplicação da polí
tica comum no domínio dos transportes aéreos, os Esta
dos-membros podem ser autorizados a prorrogar expres
sa ou tacitamente, por um período a determinar, as
disposições em causa contidas nos acordos que tenham
sido objecto da consulta. Tal período não pode exceder
um ano .

(Alteração 19)
Artigo 3'i bis, n? 1 (novo)

1. A Comissão encetara negociações com os Estados
Unidos da América, os Estados da Europa Central e
Oriental, o Japão, grupos de Estados do Extremo Oriente
e a Austrália, com vista, entre outros aspectos, à conclu
são de acordos com a Comunidade, nos termos do artigo
842 do Tratado CE, sobre a concessão recíproca de
a)

direitos de sobrevoo,

b) direitos de cabotagem,

c) direitos e alargamento das obrigações nos termos da
legislação comunitária em vigor sobre transportes
aéreos;

A actuação da Comunidade face a países terceiros inse
rir-se-á no contexto dos esforços globais de liberalização
da política comunitária no sector dos transportes aéreos.
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TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO

DO PARLAMENTO

(Alteração 20)
Artigo J- bis, n'i 2 (novo)
2. A Comissão procurara obter a participação directa
da Comunidade Europeia na aplicação da Convenção de
Chicago e disposições conexas de modo a ser tida em
conta a criação do mercado interno.

(Alteraçâo 21 )

Artigo 3- bis, nz 3 (novo)
3. Com base em proposta a ser apresentada pela
Comissão nos termos do artigo 842 do Tratado CE, o
Conselho e o Parlamento poderão autorizar a Comissão
a, em nome da Comunidade Europeia, iniciar negocia
ções com países terceiros sobre questões de aviação civil
abrangidas por legislação comunitária proposta ou em
vigor.
O Conselho conferirá mandato à Comissão para cada
negociação.

(Alteração 22)

Artigo 32- bis, n'i 4 (novo)

4. Concluídas as negociações, o acordo sera celebrado
nos termos do artigo 2282 do Tratado CE. Os Estados
-membros adoptarão as medidas necessárias para garan
tir que os acordos ou convénios entre eles e países
terceiros cessem de ser aplicados no momento em que
entrarem em vigor os acordos comunitários sobre a
mesma matéria.

(Alteração 23)
Artigo 4'-

Se, apos consulta ou por sua própria iniciativa, a Comis
são determinar que certas disposições contidas nos acor
dos a serem expressa ou tacitamente prorrogados pode
riam, durante o período previsto de prorrogação, consti
tuir obstáculo à aplicação da política comercial comum
no domínio dos transportes aéreos, devido em especial a
disparidades nas políticas dos Estados-membros, deve
apresentar ao Conselho um relatório circunstanciado. O
relatório incluirá propostas adequadas e, sempre que
necessário, recomendações no sentido de a Comissão ser
autorizada a iniciar negociações comunitárias com os
países terceiros em causa.

Se, apos consulta ou por sua própria iniciativa, a Comis
são determinar que certas disposições contidas nos acor
dos ou convénios sobre questões de aviação civil entre os
Estados-membros e países terceiros poderiam constituir
obstáculo à aplicação da política comum no domínio dos
transportes aéreos , devido em especial a disparidades nas
políticas dos Estados-membros, deve apresentar ao Con
selho um relatório circunstanciado . O relatório incluirá

propostas adequadas e, sempre que necessário, recomen
dações no sentido de a Comissão ser autorizada a iniciar
negociações comunitárias com os países terceiros em
causa .

O Conselho concederá à Comissão a autorização pedida
depois de esta demonstrar que, ao conduzir estas negocia
ções, se pode esperar obter um benefício adicional em
relação às negociações realizadas pelos Estados-membros
em questão.
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ALTERAÇÔES

TEXTO

DA COMISSÂO

DO PARLAMENTO

(Alteração 24)
Artigo 5-, primeiro paragrafo

As disposições que regem as questões abrangidas pela
política externa comum dos transportes aéreos na acepção do artigo 113? do Tratado CEE e incluídas nos
acordos sobre serviços de transporte aéreo e acordos

As disposições que regem as questões abrangidas pela
política externa comum dos transportes aéreos na acep
ção dos artigos 842 e 2282 do Tratado CE e incluídas nos
acordos sobre serviços de transporte aéreo e acordos

adicionais concluídos antes de 1 de Janeiro de 1993 entre

adicionais concluídos antes de 1 de Janeiro de 1993 entre

os Estados-membros e países terceiros podem continuar
em vigor até 3 1 de Dezembro de 1998 no que se refere às
áreas não abrangidas por acordos entre a Comunidade e
os países terceiros em questão e na medida em que as
suas disposições não prejudiquem a política comunitária.

os Estados-membros e países terceiros podem continuar
em vigor até 3 1 de Dezembro de 1995 no que se refere às
áreas não abrangidas por acordos entre a Comunidade e
os países terceiros em questão e na medida em que as
suas disposições não prejudiquem a política comunitária.

(Alteração 25 )
Título I-A e artigo 5- bis (novos)
Titulo I-A

Aspectos de conteúdo

Artigo 52 bis

Objecto das negociações
As negociações da Comunidade devem ter por objectivo
assegurar uma maior liberalização dos transportes
aéreos internacionais por meio da eliminação das limita
ções relativas à capacidade, frequência e direitos de
utilização de rotas, eliminando discriminações e garan
tindo uma concorrência leal.

(Alteraçâo 26)
Artigo 52 ter (novo)
Artigo 52 ter
Directivas

A Comissão conduzira as negociações com os países
terceiros tendo em consideração os seguintes princípios:
1.

Reciprocidade

Na medida do possível, a CE e os outros países devem
atribuir-se mutuamente os mesmos direitos, tais como
direitos de aterragem, direitos de sobrevoo, direitos de
tráfego de cabotagem, compromissos acerca dos princí

pios respeitantes à atribuição de faixas horárias («slots»),
etc..

2. Não-discriminação
Ambas as partes se esforçarão, no essencial, por se
atribuírem mutuamente um tratamento de nação mais
favorecida, a menos que ambas concordem em praticar
tratamento diferente.

3. Igualdade de benefícios
Igualdade de benefícios e, quando tal for impossível
devido a disparidades existentes entre a CE e as outras
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partes negociantes, igualdade de oportunidades. Nas
negociações entre a CE e mais do que um país terceiro —
que formem, em conjunto, um bloco negociador —,
ambas as partes deverão esforçar-se por se atribuírem os
mesmos direitos, por exemplo no que diz respeito ao
tráfego de cabotagem e aos direitos de quinta liberdade.
Nas negociações com os países menos avançados poder
-se-á prescindir destes princípios em favor daqueles
países.

4.

Adesão às convenções internacionais em matéria de

transportes aéreos

A CE exigirá de todos os países terceiros com os quais
negociar que adiram às convenções internacionais em
matéria de transportes aéreos relativas aos domínios da
navegabilidade, segurança, combate ao terrorismo, etc..
5.

Tarifas

Os países terceiros que obtenham o direito de operar
numa determinada rota no interior da CE em quinta ou
sexta liberdade não poderão aplicar, nessa rota, uma
tarifa mais baixa do que a tarifa mais baixa em vigor
praticada por companhias de aviação comunitárias.

6.

Cooperação entre transportadoras aéreas

As partes negociantes estabelecerão acordos no sentido
de reduzirem ao mínimo as limitações existentes em
matéria de convénios de aliança entre transportadoras
aéreas comunitárias e transportadoras aéreas de países
terceiros e de convénios no domínio da propriedade de
transportadoras aéreas da CE e de transportadoras de
países terceiros. Isto é válido, nomeadamente, para limi
tações relativas a participações financeiras, fusões, direi
to de designação de administradores, direito de voto,
«code-sharing», etc..
7.

Meio ambiente

A CE esforçar-se-a por alcançar acordos com os países
terceiros no sentido de limitar, tanto quanto possível, o
excesso de ruído e outras formas de atentado ao meio
ambiente.

(Alteração 27)
Artigo 5£ ter (novo)
Artigo 5- ter

Distribuição de direitos de aterragem adicionais
Quando a Comunidade tiver adquirido, por meio de
negociações, um determinado número de direitos de
aterragem num país terceiro e houver mais transportado
ras comunitárias interessadas do que novos direitos para
dividir, e se estas não conseguirem chegar a um compro
misso entre si, tais direitos serão divididos equitativa
mente entre as transportadoras interessadas. Se, ao fim
de dois anos, ainda não se tiver conseguido uma situação
de equilíbrio, os Estados-membros poderão solicitar à
Comissão que volte a negociar com o país terceiro em
questão os direitos da rota em causa.
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(Alteraçâo 28)
Artigo 6-, n'i 1
1.

Ate 3 1 de Dezembro de 1998 o Conselho, deliberan

do por maioria qualificada com base numa proposta da
Comissão, pode, após a consulta prévia prevista, autori
zar os Estados-membros a conduzirem negociações bila
terais com países terceiros no que se refere à conclusão,
alteração e/ou aplicação de acordos bilaterais de serviços
aéreos, dos seus anexos ou quaisquer outros acordos
comerciais bilaterais ou multilaterais com países tercei
ros, sempre que não seja ainda possível proceder a
negociações a nível comunitário. A autorização poderá
comportar directrizes e condições .

1.

Até 3 1 de Dezembro de 1995 o Conselho, deliberan

do por maioria qualificada com base numa proposta da
Comissão, pode, após a consulta prévia prevista e nos
termos do artigo 842 do Tratado CE, autorizar os Esta
dos-membros a conduzirem negociações bilaterais com
países terceiros no que se refere à conclusão, alteração
e/ou aplicação de acordos bilaterais de serviços aéreos,
dos seus anexos ou quaisquer outros acordos bilaterais ou
multilaterais com países terceiros, sempre que não seja
ainda possível proceder a negociações a nível comunitá
rio. A autorização poderá comportar directrizes e condi
ções .

(Alteraçâo 29)
Artigo 6% nZ 2

2. Aplica-se o disposto no presente artigo sempre que
um Estado-membro, por um motivo especial, considere
que se devem efectuar negociações com um país terceiro
para evitar uma ruptura nas relações comerciais baseadas
em acordos .

2 . Aplica-se o disposto no presente artigo sempre que
um Estado-membro, por um motivo especial, considere
que se devem efectuar negociações com um país terceiro
para evitar uma ruptura das relações no domínio dos
transportes aéreos baseadas em acordos .

(Alteração 30)
Artigo 6'-, n- 3

3 . Em derrogação do disposto no n2 1 e ate 31 de
Dezembro de 1998, a Comissão pode autorizar os Esta
dos-membros a iniciarem com países terceiros negocia
ções bilaterais sobre eventuais alterações e/ou sobre a
aplicação de anexos de acordos existentes, no que diz
respeito ao exercício de direitos de tráfego, à designação
de companhias aéreas, à aprovação de tarifas aéreas ou

3 . Em derrogação do disposto no n2 1 e ate 31 de
Dezembro de 1995, a Comissão pode autorizar os Esta
dos-membros a iniciarem com países terceiros negocia
ções bilaterais sobre eventuais alterações e/ou sobre a
aplicação de anexos de acordos existentes, no que diz
respeito ao exercício de direitos de tráfego, à designação
de companhias aéreas, à aprovação de tarifas aéreas ou

aos horários .

aos horários .

(Alteraçâo 31 )
Artigo 72, alinea i)

i)

Sera coordenada por forma a assegurar o adequado
funcionamento e o reforço do mercado interno, a
considerar os legítimos interesses dos Estados-mem
bros no que se refere à salvaguarda e alargamento das
suas relações comerciais com países terceiros no
domínio dos transportes aéreos e a contribuir para o
estabelecimento de princípios uniformes de política
comercial comum no domínio dos transportes aéreos
relativamente ao país em causa;

i)

Sera coordenada por forma a assegurar o adequado
funcionamento e o reforço do mercado interno, a
considerar os legítimos interesses dos Estados-mem
bros no que se refere à salvaguarda e alargamento das
suas relações com países terceiros no domínio dos
transportes aéreos e a contribuir para o estabeleci
mento de princípios uniformes de política comum no
domínio dos transportes aéreos relativamente ao país
em causa ;

(Alteração 32)
Artigo 8'±, quarto parâgrafo
Em todos os outros casos, o acordo apenas pode ser
concluído após autorização do Conselho, o qual delibera
rá por maioria qualificada sob proposta da Comissão.

Em todos os outros casos, o acordo apenas pode ser
concluído após autorização do Conselho, o qual delibera
rá por maioria qualificada sob proposta da Comissão,
apresentada nos termos do artigo 842 do Tratado CE.
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(Alteração 33 )
Artigo 10>±

A consulta e coordenação previstas pela presente decisão
realizar-se-ão no âmbito de um comité especial designa
do pelo Conselho tal como previsto no artigo 113- do

A consulta e coordenação previstas pela presente decisão
realizar-se-ão no âmbito de um comité especial designa
do pelo Conselho nos termos dos artigos 842 e 2282 do

Tratado CEE.

Tratado CE .

(Alteração 34)
Artigo 11-, número 1

1 . Após a conclusão, pelo Conselho, de um acordo
entre a Comunidade e um ou vários países terceiros e o
estabelecimento, pela mesma instituição, de critérios,
inter alia, para a concessão de direitos de tráfego, a
Comissão deve adoptar as medidas necessárias à sua
aplicação .

1 . Apos a conclusão pelo Conselho de um acordo entre
a Comunidade e um ou vários países terceiros, a Comis
são deve adoptar as medidas necessárias à sua aplicação.

(Alteração 35 )
Artigo 12"

À Decisão 69/494/CEE é aditado um novo artigo 1 52- A:

À Decisão 69/494/CEE é aditado um novo artigo 1 5--A:

«Artigo 1 52- A

«Artigo 1 52-A

A presente decisão não se aplica aos acordos e convénios

A presente decisão não se aplica aos acordos e convénios
relativos a assuntos no domínio dos transportes aéreos .»

relativos a assuntos de natureza comercial no domínio

dos transportes aéreos .»

(Alteraçâo 36)
Artigo 13'i

O Conselho pode, sob proposta da Comissão, prorrogar
os períodos de transição referidos nos artigos 52 e 62 por
um ou mais períodos de um ano. A proposta da Comissão
será apresentada, o mais tardar, seis meses após o termo
dos períodos de transição relevantes.

O Conselho pode, sob proposta da Comissão apresentada
nos termos do artigo 842 do Tratado CE, prorrogar os
períodos de transição referidos nos artigos 52 e 62 por um
ou mais períodos de um ano. A proposta da Comissão
será apresentada, o mais tardar, seis meses após o termo
dos períodos de transição relevantes .

(Alteração 37)
Artigo 13- bis (novo)

Artigo 132 bis
Quatro anos apos a entrada em vigor da presente decisão,
a Comissão apresentará um relatório escrito ao Conselho
e ao Parlamento Europeu, contendo uma avaliação das
negociações conduzidas com países terceiros sobre acor
dos em matéria de transportes aéreos e dando conta das
suas consequências para os transportes aéreos na Comu
nidade.
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(Alteração 38)
Artigo 14'i

Os Estados-membros são os destinatários da presente
decisão.

São destinatários da presente decisão os Estados-mem
bros . A presente decisão entrará em vigor na mesma data
que a decisão do Conselho relativa ao estabelecimento de
directrizes para a política comunitária sobre as relações
externas no domínio dos transportes aéreos.

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta alterada da
Comissão de decisão do Conselho respeitante a um procedimento de consulta e autorização para
os acordos relativos às relações comerciais dos Estados-membros com os países terceiros no
domínio dos transportes aéreos (COM(92)0434 — C3-0145/93)
O Parlamento Europeu ,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho nos termos do artigo 1 132 do Tratado
CEE (COM(90)0017), bem como a proposta alterada (COM(92)0434) ('),
— Julgando não ser pertinente a base jurídica proposta pela Comissão e entendendo que se
justifica fundamentar a proposta nos artigos 842 e 2282 do Tratado CE,
— Consultado pelo Conselho (C3-0097/90 e C3-0145/93 ),
— Tendo em conta as conclusões do Conselho de Ministros dos Transportes realizado em 15 de
Março de 1993 em Bruxelas ,
— Tendo em conta o artigo 532 do seu Regimento,
— Tendo em conta a sua Resolução de 14 de Setembro de 1990 sobre a base jurídica da referida
proposta (2),

— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Transportes e do Turismo e o parecer da
Comissão das Relações Económicas Externas (A3-0299/93 ),
— Tendo em conta o segundo relatório da Comissão dos Transportes e do Turismo (A3
0131 /94),

1.

Aprova a proposta alterada 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 . Verifica que as conclusões do Conselho dos Ministros dos Transportes de 15 de Março de
1993 divergem substancialmente da proposta da Comissão e espera que o Conselho o informe
caso pretenda afastar-se do texto aprovado pelo Parlamento;
4.

Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da

Comissâo ;

5.

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

C)

JO C 216 de 11.08.1993, p. 15

(2 )

JO C 260 de 15.10.1990, p. 224
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34. Conservação dos recursos da pesca
a)

*

A3-0164/94

Proposta de regulamento (CE) do Conselho que altera, pela decima quinta vez, o Regulamento
(CEE) n2 3094/86 que prevê determinadas medidas técnicas de conservação dos recursos da
pesca (CC)M(93)0615 — C3-0020/94)
Esta proposta e aprovada.

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de
regulamento (CE) do Conselho que altera, pela décima quinta vez, o Regulamento (CEE)

n2 3094/86 que prevê determinadas medidas técnicas de conservação dos recursos da pesca
(CQM(93)0615 — C3-0020/94)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (CC)M(93)0615 ) ('),
— Consultado pelo Conselho, nos termos do artigo 432 do Tratado (C3-0020/94),

— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural (A3-0164/94),

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 à Comissão.
JO C 346 de 24.12.1993, p. 10

b) A3-0171/94

Proposta de regulamento do Conselho que institui um regime de compensação dos custos
suplementares gerados pela ultraperifericidade relativamente ao escoamento de determinados
produtos da pesca dos Açores, da Madeira, das Ilhas Canárias e do departamento francês da
Guiana (CQM(93)0630 — C3-0019/94)

Esta proposta foi aprovada com as seguintes alterações :
TEXTO

ALTERAÇÕES

DA COMISSAO (*)

DO PARLAMENTO

(Alteração 1 )
Antes do primeiro considerando (novo considerando)

Considerando as situações difíceis que atravessa o sector
das pescas da União Europeia, especialmente agravadas
(*)

JO C 4 de 6.1.1994, p. 4
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pelos custos dos transportes dos produtos da pesca para
os mercados, devido ao afastamento e isolamento das

regiões ultraperiféricas;

(Alteração 2)

Após o segundo considerando (novo considerando)
Considerando

o

sucesso

de acções semelhantes ja

empreendidas;

(Alteração 3 )

Artigo 5^

A Comissão apresentara ao Parlamento Europeu e ao
Conselho, de três em três anos e pela primeira vez em 1
de Janeiro de 1997, um relatório sobre a execução das
medidas previstas no presente regulamento, acompanha
do, se for caso disso, de propostas relativas às medidas de
adaptação que possam revelar-se necessárias para atingir
os objectivos enunciados no artigo 12.

A Comissão apresentara ao Parlamento Europeu e ao
Conselho, de três em três anos e pela primeira vez em 1
de Janeiro de 1997 , um relatório sobre a execução das
medidas previstas no presente regulamento, acompanha
do, se for caso disso, de propostas relativas às medidas de
adaptação que possam revelar-se necessárias para atingir
os objectivos enunciados no artigo 12, nomeadamente, a
aplicação do regime a outras espécies.

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de
regulamento do Conselho que institui um regime de compensação dos custos suplementares
gerados pela ultraperifericidade relativamente ao escoamento de determinados produtos da
pesca dos Açores, da Madeira, das Ilhas Canárias e do departamento francês da Guiana
(CC)M(93)0630 — C3-0019/94)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(93)0630) ('),
— Consultado pelo Conselho, nos termos do artigo 432 do Tratado CE (C3-0019/94),
— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento
Rural e o parecer da Comissão dos Orçamentos (A3-0171 /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

Comissào ;

4.
C)

Encarrega o seu Presidente de transmitir o presente parecer ao Conselho e à Comissão.
JO C 4 de 6.1.1994, p. 4
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35. Acordo de Cooperação CE/República do Iémene *
A3-0194/94

Proposta de regulamento do Conselho relativo a conclusão do Acordo sob forma de troca de
cartas que altera o Acordo de Cooperação entre a Comunidade Económica Europeia e a
República do Iémene (CC)M(93)0504 — C3-0364/93)

Esta proposta e aprovada.

Resolução legislativa que contem o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de
regulamento do Conselho relativo à conclusão do Acordo sob forma de troca de cartas que altera
o Acordo de Cooperação entre a Comunidade Económica Europeia e a República do Iémene
(CC)M(93)0504 — C3-0364/93)
(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho CC)M(93)0504 ('),
— Consultado pelo Conselho, nos termos do primeiro parágrafo do n2 3 do artigo 2282 e dos
artigos 1 132 e 1 302-W do Tratado CE (C3-0364/93 ),
— Tendo em conta o relatório da Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação
(A3-0194/94),

1.

Aprova a proposta da Comissão;

2.

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

C)

JO C 310 de 16.11.1993 , p. 19

36. Relações com a índia e o Paquistão e situação no Sri Lanka *
a)

A3-0208/94

Proposta de decisão do Conselho relativa à conclusão do Acordo de Cooperação entre a

Comunidade Europeia e a República da índia em matéria de Parceria e Desenvolvimento
(C()M(93)0082 — 93/5607(CNS) — C3-0041/94)

Esta proposta foi aprovada.

Resolução legislativa que contem o parecer favorável do Parlamento Europeu sobre a proposta
de uma decisão do Conselho relativa à conclusão do Acordo de Cooperação entre a Comunidade

Europeia e a República da índia em matéria de Parceria e Desenvolvimento (COM(93)OQ82 —
93/5607(CNS) — C3-0041/94)

(Processo de consulta)
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta de decisão do Conselho (COM(93)0082 — 93/5607(CNS )),
— Tendo em conta os artigos 1 132 e 1302-W do Tratado CE,
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— Tendo em conta o projecto de acordo entre a Comunidade Europeia e a índia em matéria de
parceria e desenvolvimento rubricado pela Comissão (COM(93)(X)82) ('),
— Consultado pelo Conselho, nos termos do primeiro parágrafo do n- 3 do artigo 228- do
Tratado CE (C3-0041 /94),

— Tendo em conta o relatório da Comissão das Relações Económicas Externas, bem como os
pareceres da Comissão dos Assuntos Externos e da Segurança, da Comissão da Energia,
Investigação e Tecnologia, da Comissão dos Assuntos Jurídicos e dos Direitos dos Cidadãos,
da Comissão dos Transportes e do Turismo, da Comissão para a Cultura, a Juventude, a
Educação e os Meios de Comunicação Social e da Comissão para o Desenvolvimento e a
Cooperação (A3-0208/94),
1.

Aprova a proposta da Comissão;

2.

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

como aos Governos dos Estados-membros e da República da índia.
C)

JO C 103 de 14.4.1993 , p. 9

b) A3-0098/94

Resolução sobre as relações económicas e comerciais entre a Comunidade Europeia e a índia
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a sua Resolução de 22 de Janeiro de 1988 sobre a cooperação entre a CEE e

a índia ('), em particular no que se refere à «Operação Dilúvio»,

— Tendo em conta a sua Resolução de 26 de Outubro de 1988 sobre as relações económicas
entre a CE e a South Asian Association for Regional Coopération (SAARC) (2),
— Tendo em conta a proposta de resolução apresentada pelo Deputado de Clerck e outros sobre

as relações económicas e comerciais entre a CE e a índia (B3- 1075/92),

— Tendo em conta o artigo 452 do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão das Relações Económicas Externas (A3-0098/94),

A. Considerando que a índia, segundo país mais populoso do mundo, é um dos dez países mais
industrializados e, ao mesmo tempo, o segundo maior país em vias de desenvolvimento;

B. Reconhecendo a tradição democrática da índia que, desde a sua independência em 1947,
conseguiu preservar e consolidar as suas instituições democráticas ;

C. Reconhecendo o papel de liderança desempenhado pela índia no movimento dos países não
alinhados ;

D. Preocupado pelos recentes distúrbios internos na região de Caxemira, bem como pelas

relações tensas entre a índia e o Paquistão, e tendo em conta o apoio dispensado pelo
Parlamento à solução do conflito de Caxemira com base nas resoluções das Nações Unidas ;

C)
(2)

JO C 49 de 22.2.1988, p. 1 65
JO C 309 de 5 . 1 2. 1988, p. 34
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E. Profundamente apreensivo na sequência do relatório da OIT de Março de 1993 , em que se

afirma nomeadamente que, na índia, 15 milhões de pessoas, entre as quais 5 milhões de
crianças , trabalham em regime de escravatura para reembolso de dívidas ;

F. Considerando a importância da estabilidade política para a prosperidade económica da índia,
tanto do ponto de vista interno, como para as relações com os seus parceiros comerciais ;

G. Considerando o acordo alargado de cooperação negociado entre a CE e a índia em Dezembro
de 1992 e que até agora não entrou ainda em vigor,;
H. Consciente de que a Comunidade Europeia, no âmbito da sua política de desenvolvimento
em favor dos países em vias de desenvolvimento não associados da América Latina e da

Ásia, tem contribuído regularmente com importantes ajudas financeiras para o desenvolvi
mento da índia;

1 . Constata que a observância dos princípios democráticos e dos Direitos do Homem
constituem a base, reconhecida por ambas as partes , para a cooperação económica e comercial

entre a Comunidade Europeia e a índia;

2. Congratula-se com a negociação de um acordo alargado de cooperação sobre partenariado e
desenvolvimento entre ambas as partes , o qual deverá substituir-se ao acordo concluído em
1981 ;

3.

Manifesta-se favorável à rápida entrada em vigor do acordo que deverá reforçar a

cooperação entre a Comunidade Europeia e a índia, bem como alargá-la a outros domínios;

4. Manifesta a esperança de que a melhoria de condições de investimento para os investidores
estrangeiros visada pelo acordo, bem como a protecção da propriedade intelectual, constituam
um incentivo para o aprofundamento das relações económicas entre as duas partes ;

5 . Salienta a importância decisiva do afluxo de investimento de capitais privados — quer sob a
forma de transferência tecnológica, quer sob a forma de transferência de inovações sociais —,
concomitantemente com a ajuda ao desenvolvimento por parte da CE, de outros países ocidentais
industrializados e de organizações internacionais , para a valorização do potencial económico da

índia;

6. Insta encarecidamente o Governo da índia no sentido de zelar com firmeza pela aplicação
das Convenções da OIT na índia, designadamente as convenções sobre a limitação do trabalho
infantil (n2s 5 e 138) e sobre a proibição dos trabalhos forçados (n£s 29 e 105 ), e para que seja
posto termo ao sistema desumano da escravatura para reembolso de dívidas ;

7.

Chama a atenção para a importância estratégica de desenvolver as infra-estruturas na índia

que, nos sectores da energia, dos transportes e das telecomunicações, ameaçam representar um
estrangulamento para o desenvolvimento económico;
8. Espera, por conseguinte, que a liberalização nestes sectores, ainda na sua maioria sob
controlo estatal, possa contribuir de forma decisiva para favorecer o investimento estrangeiro;

9.

Regista com agrado que a Comunidade Europeia se tornou o principal parceiro da índia,

tanto a nível do comércio externo, como dos investimentos estrangeiros directos ;

10. Regista com agrado, neste contexto, com as medidas de desmantelamento pautal e de
redução de direitos à importação tomadas nos últimos anos , salientando ao mesmo tempo que o

mercado interno da índia continua a apresentar um nível de protecção aduaneira superior à
média ;

1 1 . Espera que a conclusão das negociações do GATT coroada de êxito constitua um estímulo
para as relações económicas mútuas, em especial através da prossecução do desmantelamento
pautal, da progressiva liberalização do comércio no sector dos têxteis, da abertura recíproca dos
mercados de prestação de serviços, bem como através da melhoria das condições de investimen
to (TRIM) e de protecção da propriedade intelectual (TRIP);

1 2.

Reconhece a posição construtiva da índia enquanto destacado representante dos países em

vias de desenvolvimento no âmbito da prossecução das negociações do GATT;
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13 .

Congratula-se com as profundas reformas económicas iniciadas em 1991 na índia visando

uma liberalização e desburocratização do sistema económico indiano, e salienta a necessidade de
aplicar essas reformas igualmente a nível dos diversos Estados Federados e da administração
regional e local ;

14.

Reconhece que, através da desagregação da antiga União Soviética, a índia perdeu um

importante parceiro em matéria de comércio e de desenvolvimento, facto que veio acentuar ainda
mais a necessidade de reformas económicas ;

15 . Congratula-se em especial com a abolição de obrigatoriedade de licenças de importação
relativamente a um grande número de produtos, bem como com parcial supressão do monopólio
de Estado em matéria de comércio externo ;

1 6.

Regista com agrado a nítida melhoria das condições económicas globais na índia, o que se

traduziu numa diminuição da inflação e do défice das finanças públicas, bem como numa
estabilização da balança de transacções e das reservas de divisas;

17.

Incita a índia a prosseguir as suas reformas económicas, em especial no que diz respeito às

condições de investimento estrangeiro, através da conclusão de acordos de protecção ao
investimento, e a adoptar as disposições jurídicas eficazes à escala nacional visando melhorar a
protecção da propriedade intelectual ;

18. Chama a atenção para a importância estratégica da índia enquanto potência económica e
política de primeiro plano na Ásia do Sul e no Sudeste Asiático;
1 9. Considera que a cooperação regional instituída pela South Asian Association for Regional
Coopération (SAARC) constitui um promissor princípio de estabilidade política e de desenvol

vimento económico da Ásia do Sul ;
20.

Insta a Comissão a prestar uma especial atenção à cooperação regional no âmbito da sua

21.

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão, ao Conselho,

cooperação com a índia;

aos Governos dos Estados-membros, bem como ao Governo e ao parlamento da índia.

c)

A3-0097/94

Resolução sobre as relações economicas e comerciais entre a Comunidade Europeia e o Paquistão
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a sua Resolução de 12 de Março de 1986, sobre a conclusão do Acordo de
Cooperação Comercial, Económica e de Desenvolvimento entre a Comunidade Económica
Europeia e a República Islâmica do Paquistão ('),

— Tendo em conta a proposta de resolução apresentada pelo Deputado De Clercq sobre as
relações económicas e comerciais entre a Comunidade Europeia e o Paquistão (B3
0623/93),

— Tendo em conta o artigo 452 do seu Regimento,

— Tendo em conta o relatório da Comissão das Relações Económicas Externas (A3-0097/94),
A. Considerando que as relações económicas e comerciais entre a Comunidade Europeia e o
Paquistão se baseiam, desde 1986, no Acordo de Comércio e Cooperação cujo período de
vigência expirou em princípio em 1991 , tendo, contudo, sido prolongado anualmente de
forma tácita;

(')

JO C 88 de 14.04.1986, p. 52
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B. Considerando que o Paquistão não pretende no momento presente concluir com a
Comunidade Europeia um novo acordo mais abrangente — ou seja, um acordo de terceira
geração — análogo aos recentemente celebrados entre a Comunidade Europeia e outros

países da região, designadamente, a índia e o Sri Lanka;

C. Considerando que a Comunidade Europeia e o Paquistão deram, em Setembro de 1992,
início a um diálogo político com vista a complementar e promover as respectivas relações
bilaterais ;

D. Considerando que o respeito pelos Direitos do Homem e pelos princípios democráticos
constituem os princípios fundamentais em que assenta a cooperação entre a Comunidade
Europeia e os países terceiros ;
E. Considerando que a Comissão das Comunidades Europeias já há muito se acha representada
por uma delegação em Islamabade,
1 . Congratula-se com as recentes eleições parlamentares realizadas no Paquistão e manifesta
o desejo de que ao novo Governo seja dado, ao longo de todo o mandato que lhe foi confiado na
sequência das eleições, garantir a estabilidade política, condição sine qua non para a melhoria da
situação económica de toda a população;

2. Salienta que as relações comerciais entre a Comunidade Europeia e o Paquistão registaram,
nos últimos dez anos, uma evolução de tal modo satisfatória, que a Comunidade Europeia
constitui hoje em dia o mais importante parceiro comercial do Paquistão;
3 . Reconhece que os interesses comerciais do Paquistão nas suas relações com a Comunidade
Europeia incidem sobretudo no sector dos têxteis, abrangido pelo acordo bilateral no sector em
referência, acordo esse que permite à Comunidade Europeia impor restrições quantitativas às
importações provenientes do Paquistão;
4. Manifesta o desejo de que o regime vigente em matéria de comércio bilateral no domínio
dos têxteis e do vestuário seja objecto de revisão com base no acordo global GATT tal como foi
acordado em Marraquexe, que permite a eliminação gradual das restrições quantitativas, bem
como a inclusão do sector em referência sob condições reforçadas ;
5 . Regozija-se com o facto de o Paquistão ter recentemente procedido, de modo autónomo, a
uma considerável redução das respectivas taxas dos direitos aduaneiros, visando uma melhor
integração da sua economia nos mercados mundiais ;

6. Espera que a redução em referência, aliada a outras reduções ainda objecto de negociação
entre todas as Partes Contratantes no GATT, contribua para um incremento significativo e
equilibrado dos fluxos comerciais bilaterais, que até ao momento presente se traduziram em
excedentes para a Comunidade Europeia;
7.

Manifesta o seu apreço pelo papel desempenhado pelo Paquistão ao longo das negociações

desenvolvidas no âmbito do GATT, recentemente concluídas ;

8. Salienta, neste contexto, a importância política e económica do Paquistão, enquanto
elemento potencial de estabilização no processo de transformação observado no interior asiático,
designadamente, nas Repúblicas Islâmicas da ex-URSS , em particular através da Organização de
Cooperação Económica (OCE), objecto de relançamento e reforço;

9. Salienta, consequentemente, os aspectos estratégicos de uma mais forte participação
económica das empresas comunitárias no Paquistão, sob a forma de joint ventures ou de
investimento estrangeiro directo;
10. Exorta a Comissão a debruçar-se sobre a possibilidade de uma cooperação mais estreita
com as comunidades paquistanesas residentes na Comunidade Europeia, nomeadamente no
Reino Unido e na Dinamarca, cuja experiência e perspicácia poderão funcionar como elo de
ligação entre ambas as Partes, promovendo assim a intensificação dos laços económicos ;
1 1 . Salienta que a Comunidade Europeia presta ao Paquistão assistência financeira e técnica,
sobretudo destinadas à promoção das respectivas infra-estruturas materiais e humanas, com base
nas quais serão promovidas condições mais favoráveis ao investimento directo estrangeiro,
gerador de emprego ;
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1 2.

Insta a Comissão a recorrer a todos os meios possíveis previstos no Acordo de Comércio e

Cooperação, a fim de apoiar os esforços do Paquistão no sentido da reestruturação da respectiva
indústria e da redução da sua excessiva dependência do sector têxtil ;
13 .

Recorda ser o Paquistão membro da South Asian Association for Regional Coopération

(SAARC), fundada em 1985 pelo Bangladesh, o Butão, a índia, as Maldivas, o Nepal, o
Paquistão e o Sri Lanka, com o objectivo de promover o diálogo político e todas as formas de

cooperação na região da Ásia Meridional;

14. Apoia plenamente a supramencionada forma de cooperação, estruturada e institucionali
zada, susceptível de gerar confiança entre todos os parceiros e de estabilizar a paz na região;
1 5 . Está, simultaneamente, ciente de que, dada a situação actualmente observada na região em
referência, sobretudo a dramática situação observada em Caxemira, apenas foi possível obter
progressos limitados, em particular no domínio da cooperação económica; congratula-se, por
conseguinte, ainda mais com as iniciativas recentemente lançadas em Dhaka por ocasião da
sétima Cimeira da SAARC , realizada em 10 e 11 de Abril de 1993 , no sentido de reduzir as

barreiras comerciais entre os Estados-membros da associação citada, objectivo este a atingir

mediante a instauração de uma Zona de Comércio Preferencial da Ásia Meridional (SAPTA);

16 . Solicita à Comissão que, nas suas relações bilaterais com os países da região em
referência, contemple toda e qualquer possibilidade de apoio à cooperação regional ;
17 . Recorda que, desde a conclusão do Acordo com o Paquistão, a Comunidade Europeia
procedeu à definição de abordagens mais abrangentes e elaboradas, no respeitante a todas as
formas possíveis de cooperação com países terceiros, de que são testemunho os «acordos de
terceira geração» concluídos com diversos países em desenvolvimento situados, quer na

América do Sul, quer na Ásia Meridional ;

1 8 . Convida, por conseguinte, ambas as Partes (dado ter o período de vigência do Acordo em
referência expirado, sendo, todavia, prolongado anualmente de forma tácita) a examinarem, no
âmbito de conversações preliminares, as possibilidades de criação de fundamentos mais cabais e
mais bem adaptados à evolução futura das relações contratuais entre a Comunidade Europeia e o
Paquistão;
19 . Reconhece o compromisso assumido pelo Governo do Paquistão no sentido da melhoria
das condições de vida da população trabalhadora e convida, por conseguinte, a Comissão a
debruçar-se sobre as modalidades práticas de cooperação susceptíveis de propiciarem apoio no
âmbito do processo de melhoria das condições de trabalho, mediante o intercâmbio de
conhecimentos especializados e de especialistas no domínio da segurança e da saúde ;
20. Regista com agrado o desígnio patenteado pelo Governo do Paquistão no sentido de
averiguar a situação observada na indústria de tapetes, e exorta a Comissão a debruçar-se sobre
modalidades de colaboração com as autoridades paquistanesas no âmbito da promoção da
melhoria das condições de trabalho das crianças empregadas na indústria em referência;
2 1 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e
aos Governos dos Estados-membros, bem como ao Governo e ao parlamento do Paquistão.

d) A3-0236/94

Resolução sobre a situação no Sri Lanka
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta de resolução apresentada pelo Deputado Saby e outros sobre a
situação no Sri Lanka e a questão dos TLET (B3- 1 275/92),

— Tendo em conta a sua Resolução de 16 de Setembro de 1988 sobre a situação política no Sri
Lanka ('),
(')

JO C 262 de 10. 10. 1988, p. 170
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— Tendo em conta o artigo 452 do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos e da Segurança e o parecer
da Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação (A3-0236/94),

A. Considerando o interesse e o dever da União Europeia de ajudar a defender a democracia e
promover o respeito pelos direitos humanos no Sri Lanka onde o sufrágio universal já existe
desde 1931 , isto é, há mais tempo do que em qualquer outro país asiático;
B. Considerando que desde há muitos anos a democracia tem vindo a ser alvo de ataques de
organizações terroristas, e considerando o alarme causado pelo ressurgimento de acções
violentas levadas a cabo pelos TLET na Península de Jafna, as quais custaram a vida a
centenas de pessoas, em Outubro e Novembro de 1993 ;
C. Reconhecendo que, no auge da segunda insurreição do JVP em 1988/ 1999, quando o
governo decidiu mobilizar milícias recrutadas e controladas localmente (na sua maioria sem
formação adequada), as duas partes beligerantes cometeram inúmeras violações dos Direitos
do Homem, em particular assassínios indiscriminados e desaparecimentos, período esse de
que é um triste exemplo a recente descoberta de valas comuns em Suriyakande ;
D. Considerando a determinação em manter a democracia no Sri Lanka, demonstrada através
das eleições regionais livres e transparentes realizadas em Maio de 1993 , menos de um mês
após o assassinato do Presidente, nas quais a oposição obteve o controlo dos sete conselhos
provinciais ;

E. Considerando os esforços determinados do Governo da índia para limitar as actividades
ilegais dos TLET em Tamil Nadu ;
F. Considerando que a retirada das forças indianas do Sri Lanka, efectuada de comum acordo
entre Colombo e Nova Deli , melhorou consideravelmente as relações entre os Estados,

1 . Solicita ao Governo do Sri Lanka que aplique integralmente as recomendações do Grupo de
Trabalho das Nações Unidas sobre Desaparecimentos e da Amnistia Internacional ;

2 . Exorta o Governo do Sri Lanka a assegurar o livre funcionamento dos meios de
comunicação, sem qualquer tipo de intimidação e coerção;
3 . Solicita à Comissão que estabeleça, o mais rapidamente possível, uma missão permanente
em Colombo, conforme está previsto desde meados dos anos oitenta;
4. Solicita à União Europeia que, no âmbito da sua política externa e de segurança comum,
encerre todas as agências dos TLET existentes nos territórios dos Estados-membros, dado que
são utilizadas para propagar o terrorismo contra países amigos e para extorquir fundos aos tâmil
residentes no território da União Europeia, com o objectivo de prosseguirem as suas acções
violentas ;

5 . Solicita à União Europeia que ajude todas aquelas comunidades do Sri Lanka que lutam
para defender os direitos humanos e a democracia e, em especial , que dê apoio à Associação de
Professores da Universidade de Jafna cujos membros, correndo embora grandes riscos, mantêm
um registo das violações dos direitos humanos cometidos tanto pelos TLET como pelas forças de
segurança na Península de Jafna, bem como ao Conselho de Democracia Liberal, organização
não partidária activamente empenhada em tentar que todas as partes encontrem uma solução
democrática para o conflito étnico;
6. Solicita ao Governo e ao Parlamento do Sri Lanka que promulguem legislação que proteja
os direitos humanos e que inclua o projecto de lei apresentado pela Comissão dos Direitos do
Homem ;
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7 . Exorta as autoridades do Sri Lanka a levarem a justiça os autores de violações graves dos
direitos humanos, especialmente durante a repressão da rebelião do JVP, e a assegurarem a

destituição de lugares de responsabilidade de todos aqueles que forem considerados culpados de
actos de violação de tais direitos ou de conivência com os mesmos, seja contra cingaleses, tâmil
ou outros cidadãos do Sri Lanka;

8 . Exorta o Governo do Sri Lanka a emitir certidões de óbito aos familiares próximos de
pessoas consideradas desaparecidas ou mortas, quando tiver decorrido um ano ou mais após o
desaparecimento destas ;

9. Recorda ao Governo do Sri Lanka que aceitou uma recomendação do Grupo de Trabalho da
ONU sobre desaparecimentos forçados e involuntários, nos termos da qual, sempre que fossem
descobertos cadáveres que se julgasse serem os de pessoas desaparecidas, poderia solicitar a
ajuda de peritos legistas internacionais, e pensa que tais peritos poderiam estudar as valas
comuns encontradas em Suriyakande ;
10. Insta as autoridades do Sri Lanka a porem termo às repetidas detenções de pessoas que já
provaram não apoiar o terrorismo;

1 1 . Insta o Governo do Sri Lanka a estudar a possibilidade de se ensinar a língua tamil nas
escolas do Sul e, paralelamente, proporcionar meios para o ensino do cingalês no Norte e no
Leste do país ;
12 . Entende que a União Europeia poderia, entre outras coisas, prestar uma ajuda útil ao Sri
Lanka através do fornecimento de livros e equipamento pedagógico para o ensino da língua
inglesa;
1 3 . Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, e
aos Governos da índia e do Sri Lanka.

37. Produtos fitofarmaceuticos (artigo 61° do Regimento)
B3-0400/94

Resolução sobre a proposta de directiva do Conselho que estabelece o Anexo VI da Directiva
91/414/CEE relativa à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado (COM(93)OU7)
O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta o seu parecer de 23 de Novembro de 1990 sobre a proposta de alteração da
Comissão de uma directiva relativa à colocação no mercado de produtos fitofarmacêuticos
homologados CEE ('),
— Tendo em conta a sua Resolução de 17 de Maio de 1991 sobre produtos fitossanitários (2),
— Tendo em conta a proposta de directiva do Conselho que estabelece o Anexo VI da directiva
91 /414/CEE relativa à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado
(COM(93)01 17),

— Tendo em conta a sua Resolução de 15 de Dezembro de 1993 sobre os produtos
fitofarmacêuticos (3),

— Tendo em conta o artigo 612 do seu Regimento,
C)
(2)
(-1 )

JO C 324 de 24.12.1990, p. 351
JO C 158 de 17.6.1991 , p. 342
Cf. acta dessa data (Parte II, ponto 1 )
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A. Considerando que determinados Estados-membros têm tentado utilizar esta proposta de
directiva para reduzir os critérios de qualidade da água, designadamente da água potável ;

B. Considerando que a Comissão não apresentou ainda a sua proposta de revisão da Directiva
80/778/CEE relativa à qualidade das águas destinadas ao consumo humano ;
C. Considerando que a protecção da saúde de homens e animais, bem como do ambiente, deve
constituir prioridade de toda a legislação comunitária e sobrepor-se a qualquer outro
objectivo,
1 . Solicita à Comissão que mantenha firmemente a sua posição, designadamente no que se
refere aos critérios actualmente em vigor na legislação comunitária relativa à qualidade da água
potável, devendo ser estes os únicos critérios a serem tomados em consideração na fixação de
princípios uniformes para a avaliação dos produtos fitofarmacêuticos ;

2. Solicita à Comissão que retire a sua proposta no caso de o Conselho tentar unilateralmente
impor critérios de qualidade menos rigorosos que possam representar um risco para a saúde dos
cidadãos europeus e para o ambiente;
3 . Solicita ser sistematicamente informado pela Comissão quando, nos termos do artigo 1 82 da
Directiva 91 /414/CEE, esta instituição considerar que deve propor ao Conselho princípios
uniformes de avaliação e de homologação dos produtos fitofarmacêuticos que contenham
microrganismos ou vírus ;

4. Solicita que, de uma forma geral, o Parlamento seja mantido informado de qualquer
modificação introduzida no Anexo VI da Directiva 91 /414/CEE;

5.

É de opinião que lhe deve ser apresentada qualquer proposta feita pela Comissão ao

Conselho nos termos da segunda alínea do n2 3 do artigo 1 2 da Directiva 91 /414/CEE que visa
introduzir, nesta directiva, um processo de avaliação específico do risco ambiental análogo ao
previsto pela Directiva 90/220/CEE para os produtos fitofarmacêuticos que consistam em
organismos geneticamente modificados ou possuidores deste tipo de organismos ;
6.

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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Trautmann, Ukeiwé, Valverde Lopez, Vandemeulebroucke, Van Hemeldonck, Van Outrive,
Vâzquez Fouz, Vecchi, Van Velzen, Verbeek, Verde i Aldea, Visser, Vittinghoff, Vohrer, von
der Vring, Van der Waal, White, Wilson, von Wogau, Woltjer, Wurth-Polfer, Wynn.

Observadores da antiga RDA
Göpel , Kertscher, Klein , Koch, Kosler, Meisel, Richter.
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Resultado da votação nominal
(+) = A favor
(-) = Contra
(O) = Abstenção
1 . Relatório Vandemeulebroucke A3-01 51/94

Resolução
(+)
ARC : Barrera i Costa, Vandemeulebroucke

CG : Dessylas

LDR: Bertens, Cayet, Delorozoy, Lanve, Mäher, Partsch, Ruiz-Giménez Aguilar, Vohrer
NI : Gutiérrez Dfaz

PPE : Alber, Arias Cañete, Borgo, de Bremond d'Ars, Casini , Cassanmagnago Cerretti , De
Matteo, Escudero, Fernández-Albor, Fontaine, Fourçans, Froment-Meurice, Funk, Garcia
Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Guidolin, Haller von Hallerstein, Herman, Hermans ,
Kellett-Bowman, Lenz, Menrad, Pack, Patterson, Peijs, Pesmazoglou, Prag, Seligman,
Sonneveld, Spencer, Suârez Gonzalez, Thyssen, Valverde Lopez, von Wogau

PSE : Adam, Balfe, Bombard, Coimbra Martins, Cot, da Cunha Oliveira, Delcroix, Duhrkop
Dührkop, Goedmakers, Harrison, Jensen, Karellis, Lüttge, Maibaum, Miranda de Lage, Onur,
Sakellanou, Sanz Fernandez, Titley, Van Hemeldonck, Vazquez Fouz, Verde i Aldea
RDE : Guermeur

V: Bettini, Boissière, Raffin, Verbeek
(-)

NI: Paisley
(O)
DR : Dillen
NI : Grund

PPE: Cooney

2. Relatório Thyssen A3-0234/94
Resolução
(+)

CG: Dessylas

LDR: Bertens, Cayet, Larive, Maher, Nordmann, Partsch, Ruiz-Giménez Aguilar, Vohrer
NI : Gutiérrez Díaz

PPE: Alber, Arias Cañete, Borgo, de Bremond d'Ars, Cassanmagnago Cerretti , Chanterie,
Coppo Gavazzi, De Matteo, Escudero, Fernández-Albor, Fontaine, Fourçans, Froment-Meurice,
Funk, Garcia Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Guidolin, Haller von Hallerstein, Herman,
Hermans, Kellett-Bowman, Lenz, Menrad, Oostlander, Pack, Patterson, Pesmazoglou , Prag,
Reymann, Seligman, Sonneveld, Spencer, Suârez Gonzalez, Thyssen, Valverde Lopez, von
Wogau
PSE : Adam, Balfe , Bombard, Cabezón Alonso, Cot, da Cunha Oliveira, Delcroix , Desama,

Dührkop Dührkop, Goedmakers, Görlach, Harrison, Jensen, Karellis , Lüttge, Maibaum,
Miranda de Lage, Newman, Onur, Pollack, Pons Grau, Sakellariou, Sanz Fernández, Sierra
Bardají, Titley , Tomlinson, Vázquez Fouz, Wilson , Wynn
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RDE: Guermeur, Heider

V: Bandrés Molet, Bettini, Boissière, Cramon Daiber, van Dijk, Lannoye, Raffin, Telkämper,
Verbeek

(O)
NI: Grund
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