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PERGUNTA ESCRITA E-3349/97

C 117/177

apresentada por Helena Torres Marques (PSE) à Comissão
(22 de Outubro de 1997)
Objecto: Luta contra a fraude
Gostaria que a Comissão me informasse sobre quais foram os Estados-membros da União Europeia que já
ratificaram a «Convenção sobre a Protecção dos Interesses Financeiros da UE».

Resposta dada por A. Gradin em nome da Comissão
(20 de Novembro de 1997)
Até à data, a «Convenção sobre a Protecção dos Interesses Financeiros da UE» já foi ratificada por nove
Estados-membros.
A Comissão gostaria de salientar que a data-objectivo de meados de 1998 para a ratificação desta Convenção foi
consagrada no plano de acção para combater a criminalidade organizada (1), que foi adoptaado pelo Conselho
«Justiça e Assuntos Internos em 28 de Abril de 1997. Este plano de acção foi subsequentemente aprovado pelo
Conselho Europeu de Amsterdão.
A Comissão gostaria ainda de fazer notar que é extremamente importante recomendar aos Estados-membros que
não apenas procedam à ratificação da Convenção (bem como dos protocolos desta Convenção e da Convenção
relativa à luta contra a corrupção que envolva funcionários da Comunidade ou funcionários dos Estadosmembros), mas também adoptem as medidas necessárias para a respectiva transposição para o direito nacional.
(1)

JO C 251 de 15.8.1997.

(98/C 117/242)

PERGUNTA ESCRITA E-3369/97
apresentada por Giacomo Santini (UPE) à Comissão
(22 de Outubro de 1997)

Objecto: Cı́rculo Desportivo da Comunidade Europeia − Club Euroski
O Cı́rculo Desportivo da Comunidade Europeia − Club Euroski organiza três vezes por ano para os funcionários
da União uma «semana branca» em Bormio, Courmayeur e San Domenico.
Aquilo que deveria ser um programa para a estação 1997/98 repete-se, na realidade, já há algum tempo, uma vez
o Cı́rculo Desportivo leva os funcionários da União para as mesmas localidades desde há cerca de dez anos.
Quando o autor da pergunta propôs que os destinos de férias fossem modificados por forma a garantir as mesmas
oportunidades a todas as localidades turı́sticas europeias, responderam-lhe que agradeciam a proposta mas que
não lhe podiam dar seguimento porque desse modo prejudicariam os amigos de Bormio, Courmayeur e
San Domenico.
Poderá a Comissão proceder a um inquérito a fim de garantir a transparência e evitar que por trás desta
organização existam interesses privados?

Resposta dada pelo Comissário E. Liikanen em nome da Comissão
(17 de Novembro de 1997)
No quadro da polı́tica social desenvolvida para os seus funcionários, a Comissão autorizou a constituição de 50
cı́rculos desportivos e culturais, que correspondem a determinados critérios. O cı́rculo «Euroski» não faz parte
desse conjunto, logo não pode ser considerado como sendo um cı́rculo desportivo da Comissão.
Os membros do cı́rculo em questão agem a tı́tulo estritamente privado pelo que não é da competência da
Comissão abrir um inquérito ou intervir nas suas actividades.

