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1. Competência geral, empenhamento europeu e independência pessoal 

Quais são os aspetos das suas qualificações e experiência pessoal que considera 

particularmente relevantes para exercer as funções de comissário e promover o interesse 

geral europeu, nomeadamente no domínio pelo qual poderá vir a ser responsável? Quais 

são as suas motivações? De que modo contribuirá para a apresentação da agenda 

estratégica da Comissão?  

Que garantias de independência pode dar ao Parlamento Europeu e como tenciona 

assegurar que nenhuma das suas atividades passadas, presentes ou futuras possa 

levantar dúvidas sobre o desempenho das suas funções na Comissão? 

Embora tenha sido indigitado em circunstâncias muito especiais, das quais estamos todos 

plenamente conscientes, julgo dispôr de uma sólida experiência tanto na área pela qual seria 

responsável como na promoção do interesse geral europeu. Sinto-me altamente motivado para 

exercer as funções de comissário responsável pela União da Segurança. Trata-se de uma área 

com uma importância crucial para os cidadãos da União, para a qual é preciso congregar 

todos os esforços possíveis para reforçar a nossa luta contra os terroristas e os meios através 

dos quais recebem apoio, bem como a nossa capacidade de combater outras ameaças à 

segurança, reforçando as nossas defesas e a nossa resiliência em toda a União. Como membro 

do Colégio, serei não só responsável pelos resultados obtidos como do apoio concedido a esta 

área crucial, mas também por dar um contributo à realização da agenda estratégica da 

Comissão colaborando com os meus futuros colegas.  

Gostaria de formular três observações no que respeita às minhas qualificações e experiência: 

- Em primeiro lugar, tenho orgulho em ser britânico e tenho orgulho em ser europeu e não 

vejo qualquer contradição entre as duas coisas. Acredito que a UE tem um papel fundamental 

a desempenhar nos domínios abrangidos por esta pasta e nos quais é necessário envidar mais 

esforços a nível europeu para enfrentar a ameaça transnacional e as cadeias de 

aprovisionamento da criminalidade organizada e do terrorismo, de modo a reforçar o trabalho 

das autoridades nacionais.  Em 23 de junho, os meus compatriotas decidiram abandonar a 



União Europeia e há que respeitar essa escolha. Permanecem, no entanto, desafios comuns e a 

necessidade de uma cooperação estreita com a UE. 

- Em segundo lugar, o meu percurso profissional é uma prova do meu empenhamento 

europeu. Tive a sorte de poder escolher todos os empregos que tive, numa carreira consagrada 

às questões europeias. Dediquei toda a minha vida profissional à administração pública e 

acredito firmemente nos valores e nas responsabilidades do serviço público. Tive a 

oportunidade de trabalhar num leque diversificado de questões europeias, nomeadamente no 

domínio dos negócios estrangeiros, e sob diferentes ângulos: em embaixadas bilaterais em 

Dublin e em Paris, no quadro das negociações no Conselho, como chefe de gabinete de dois 

comissários e na qualidade de mais alto funcionário responsável pelas questões europeias no 

Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido.  

- Em terceiro e último lugar, a minha experiência profissional deverá ajudar-me a pôr 

rapidamente mãos à obra como comissário responsável pela União da Segurança.  Já tive de 

trabalhar com questões semelhantes em muitas das funções que desempenhei. Recentemente, 

nas circunstâncias muito especiais da Irlanda do Norte, tanto como embaixador britânico na 

Irlanda como, posteriormente, diretor-geral no Ministério para a Irlanda do Norte, onde tive a 

oportunidade de constatar com os meus próprios olhos o que pode ser feito para melhorar a 

segurança dos países, o quão importantes são os direitos fundamentais para uma maior 

segurança e o desafio permanente que é a luta contra o terrorismo dissidente.  

Do meu ponto de vista, esta nova função criada pelo Presidente Jean-Claude Juncker surge 

num momento crucial. Os nossos cidadãos, esperam legitimamente que a UE seja um garante 

de segurança. Um recente inquérito Eurobarómetro revelou que o terrorismo é uma das 

principais preocupações dos cidadãos. As Orientações Políticas do Presidente Juncker para 

esta Comissão identificam a criminalidade transfronteiras e o terrorismo como domínios de 

ação prioritários: «[…] temos de lutar contra o terrorismo e combater a radicalização - tudo 

isto garantindo em simultâneo o respeito dos valores e dos direitos fundamentais, 

nomeadamente os direitos processuais e a proteção dos dados pessoais.» 

Dois anos volvidos desde que as Orientações Políticas foram elaboradas, temos a Comissão a 

trabalhar ativamente na promoção de uma cooperação mais estreita e na melhoria dos 

sistemas. Mas entretanto o mundo mudou muito – e não para melhor – e o número de 

atentados em solo europeu aumentou. Nunca como agora foi tão urgente e tão crucial executar 

plenamente a Agenda Europeia para a Segurança e abrir caminho à criação de uma União da 

Segurança. Se for nomeado dedicarei o meu tempo e a minha experiência a contribuir para a 

realização destes objetivos em benefício de todos os cidadãos da UE. 

Estou bem consciente de que, se confirmado, terei de agir com independência e como tal ser 

entendido. Prestarei juramento e respeitá-lo-ei na íntegra. Pautar-me-ei, além disso, pelos 

mais elevados padrões éticos, tal como previsto nos artigo 17.º, n.º 3, do TUE e no artigo 

245.º do TFUE, bem como no Código de Conduta dos membros da Comissão e respetivos 

procedimentos em matéria de transparência. Em conformidade com o Código redigi a minha 

declaração de interesses que está acessível ao público. Comprometo-me a atualizá-la se 

necessário. Jamais me colocarei em posições ou situações que possam pôr em causa a minha 



independência, imparcialidade ou integridade e informarei imediatamente o presidente da 

Comissão de qualquer situação suscetível de gerar um conflito de interesses no exercício das 

minhas funções oficiais. Relativamente ao futuro, solicito a vossa aprovação para este cargo e, 

se for confirmado nas minhas funções, ele será a minha única preocupação.  Sempre procurei 

respeitar os mais elevados padrões de integridade de serviço público e sempre continuarei a 

fazê-lo. Comprometo-me a respeitar o espírito e a letra de todas as regras de idoneidade e de 

ética – atuais e futuras – que me serão aplicáveis.    

2. Gestão da pasta e cooperação com o Parlamento Europeu  

De que modo avaliaria o seu papel enquanto membro do Colégio de comissários? Em 

que sentido se consideraria responsável e obrigado a prestar contas, perante o 

Parlamento, por ações suas ou dos seus serviços? 

Que compromissos específicos está disposto a assumir em termos de reforço da 

transparência, de maior cooperação e de tomada em consideração efetiva das posições e 

pedidos ao Parlamento em matéria de iniciativa legislativa? Relativamente às iniciativas 

previstas e aos procedimentos em curso, está disposto a transmitir ao Parlamento as 

informações e os documentos, em pé de igualdade com o Conselho? 

Se for confirmado como comissário, vejo o meu papel como membro de uma equipa, segundo 

o espírito da nova forma de trabalhar que caracteriza a Comissão Juncker. Trabalharei de 

acordo com o método estabelecido na carta de missão que me foi enviada em 2 de agosto, 

apoiando o comissário responsável pela Migração, Assuntos Internos e Cidadania e o primeiro 

vice-presidente, responsável pelo programa Legislar melhor, Relações Interinstitucionais, 

Estado de direito e Carta dos Direitos Fundamentais, que é o vice-presidente competente neste 

domínio. Atribuo uma grande importância ao princípio da colegialidade e colaborarei 

plenamente com os outros membros do Colégio, informando-os regularmente sobre os 

progressos alcançados na construção de uma União da Segurança genuína e eficaz.  

Terei o apoio de uma task force que beneficiará dos conhecimentos especializados dos 

membros do pessoal de várias direções-gerais da Comissão, sob a supervisão do diretor-geral 

dos assuntos internos. Para além da colaboração com o comissário da Migração, Assuntos 

Internos e Cidadania, trabalharei também em estreita colaboração com vários outros 

comissários, nomeadamente o comissário responsável pela Ação Climática e Energia, o 

comissário responsável pelos Transportes e o comissário responsável pela Economia e 

Sociedade Digitais, como indicado na minha carta de missão, a fim de abrir caminho a uma 

União da Segurança operacional.   

A transparência está no cerne da prioridade «mudança democrática»  das Orientações 

Políticas do presidente. Encontra-se igualmente refletida nas relações da Comissão com o 

Parlamento, com o qual tenciono trabalhar de forma transparente, procurando estabelecer um 

diálogo aberto, franco e construtivo. 

Tal como todos os outros comissários, em conformidade com o acordo-quadro, assumirei a 

responsabilidade política pelas ações no domínio por que serei responsável, sem prejuízo do 



princípio de colegialidade da Comissão. 

No que diz respeito ao seguimento a dar aos pedidos e posições do Parlamento, aplicarei o 

estipulado no acordo-quadro e, nos domínios da minha competência, assegurar-me-ei de que a 

Comissão reage aos pedidos e resoluções parlamentares formulados com base no artigo 225.º 

do TFUE, no prazo de 3 meses a contar da data da sua adoção.  

O Parlamento Europeu pode contar com o meu apoio na aplicação integral do princípio da 

igualdade de tratamento do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita ao acesso às 

reuniões e à circulação das informações, em conformidade com as disposições do acordo-

quadro. 

Perguntas da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

3. Prioridades 

Quais serão as duas prioridades no domínio da segurança? 

Que método específico irá utilizar para garantir que essas duas prioridades serão 

cumpridas? 

O meu roteiro será a Comunicação da Comissão de abril de 2016 intitulada «Dar 

cumprimento à Agenda Europeia para a Segurança para combater o terrorismo e abrir 

caminho à criação de uma União da Segurança genuína e eficaz».  

O meu objetivo será concentrar-me na cumprimento desta agenda e nas medidas operacionais 

concretas nos domínios em que a UE pode fazer a diferença, a fim de garantir progressos no 

terreno para uma União da Segurança eficaz. Tenciono fazê-lo de uma forma que respeite e 

promova os direitos fundamentais. Para mim é muito claro que a segurança só poderá ser 

sustentável se assentar no respeito dos direitos fundamentais. 

Uma das minhas prioridades será reforçar a nossa luta comum contra o terrorismo e a 

criminalidade organizada e os meios através dos quais recebem apoio. Neste contexto, será 

importante colocar a tónica num trabalho de prevenção, impedindo, antes de mais, a 

radicalização das pessoas e combatendo a propaganda terrorista e os discursos de incitamento 

ao ódio. Além disso, um rápido acordo sobre a diretiva relativa à luta contra o terrorismo 

ajudar-nos-á a enfrentar a evolução da ameaça terrorista, providenciando um quadro para 

combater os problemas específicos que representam os combatentes terroristas estrangeiros. 

Outro aspeto importante é cortar o acesso dos terroristas ao financiamento, bem como às 

armas de fogo e aos explosivos. Para tal, as agências competentes da UE e, em especial, a 

Europol, devem ter um papel mais incisivo, trabalhar melhor em conjunto e apoiar mais 

eficazmente as autoridades nacionais nas suas operações contra os terroristas e a 

criminalidade organizada. 

A minha outra prioridade será reforçar as nossas defesas contra o terrorismo e a criminalidade 

organizada e construir a nossa resiliência. Temos de centrar-nos primeiro na execução: a 

Comissão LIBE tem desempenhado um papel crucial na negociação e na aprovação de 



propostas legislativas fundamentais, que é preciso agora aplicar na prática. É preciso 

assegurar a proteção adequada das infraestruturas críticas e dos alvos vulneráveis. É 

igualmente preciso investir muito mais na cibersegurança. Reforçar a nossa resiliência implica 

também melhorar o intercâmbio de informações e devemos analisar o panorama global dos 

sistemas informáticos para determinar os aspetos que precisam de ser melhorados. A 

investigação em domínios relacionados com a segurança poderia igualmente ajudar a reforçar 

a resiliência. 

As ameaças que a UE enfrenta são multifacetadas e cada vez mais diversificadas. O pelouro 

da União da Segurança estende-se a vários setores e áreas políticas, com muitos intervenientes 

diferentes a nível nacional e da UE. Desempenharei as minhas funções num espírito de 

colaboração, trabalhando na Comissão de forma a tirar partido de todos os conhecimentos 

disponíveis, com os Estados-Membros e, fundamentalmente, com o Parlamento Europeu. Para 

que possam ser implementadas medidas operacionais concretas nos domínios em que a UE 

pode realmente fazer a diferença na luta contra o terrorismo e a criminalidade organizada 

serão necessários um nível máximo de coordenação e um trabalho de equipa. 

4. Coordenação  

Como vê a sua relação com a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 

Assuntos Internos, uma vez que na sua carta de missão, o Presidente Juncker afirma 

que «a representação no Parlamento Europeu e no Conselho sobre as questões 

relacionadas com a segurança, é, em princípio, assegurada pelo comissário responsável 

Migração, Assuntos Internos e Cidadania, salvo decisão em contrário tomada caso a 

caso, pelo primeiro vice-presidente, em acordo com o comissário responsável pela 

Migração, Assuntos Internos e Cidadania.»? 

Estará disponível para participar, se lhe for pedido, numa sessão de perguntas com a 

Comissão LIBE, a fim de examinar a execução das suas prioridades e discutir questões 

importantes da atualidade? 

Se for confirmado como comissário, a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 

Assuntos Internos será naturalmente o contacto privilegiado da minha estreita cooperação 

com o Parlamento Europeu nas importantes questões da União da Segurança. A Comissão 

Juncker funciona em equipa e num espírito de colaboração para executar uma série de 

prioridades transversais. Os comissários trabalham em equipa, sob a liderança de um vice-

presidente. A realização da União da Segurança é um bom exemplo desta abordagem e 

implicará o apoio e a colaboração estreita com o comissário responsável pela Migração, 

Assuntos Internos e Cidadania, sob a orientação do primeiro vice-presidente da Comissão 

Europeia, responsável pelo programa Legislar Melhor, Relações Interinstitucionais, Estado de 

Direito e Carta dos Direitos Fundamentais, mas também com uma série de outros comissários. 

Esta cooperação envolve uma coordenação regular e sistemática entre os comissários e um 

trabalho de parceria com o Parlamento Europeu para fazer avançar a União da Segurança.  

Que não haja dúvidas: considero-me politicamente responsável perante o Parlamento, como o 

são todos os comissários no âmbito do acordo-quadro. Quando for chamado ao Parlamento, 



estarei pronto a colaborar, de forma plena e transparente, com a Comissão LIBE e a com a 

assembleia plenária, em conformidade com a minha carta de missão recebida do Presidente 

Juncker, tanto para informar e explicar a política da Comissão como para consultar e ouvir as 

opiniões dos membros do Parlamento, com quem espero poder estabelecer contactos bilaterais 

regulares e intensos.  

Estou disposto a ponderar, juntamente com a Comissão LIBE, formas de diálogo úteis que 

permitam examinar em conjunto as prioridades e os progressos alcançados na realização da 

minha pasta ou debater questões de atualidade, tanto de uma forma pontual como de uma 

forma mais estruturada. 

5. Execução efetiva da segurança interna da UE 

Entre as principais questões que fazem parte da sua pasta, importa-se de indicar: 

-Que medidas planeia tomar para garantir a correta, completa e rápida implementação 

de todas as medidas adotadas pelos Estados-Membros da UE em matéria de segurança, 

designadamente utilizando os poderes da Comissão para garantir a plena transposição e 

execução dos instrumentos legislativos da UE? Como tenciona informar a Comissão 

LIBE? 

- Considera que os atuais instrumentos legislativos são suficientemente consistentes para 

enfrentar os desafios atuais, em especial, em termos de intercâmbio de informações? Em 

caso afirmativo, poderia explicar de forma mais detalhada recorrendo a exemplos 

recentes? Caso contrário, qual será a sua estratégia para corrigir a situação? 

As ameaças terroristas e à segurança que a UE enfrenta são transnacionais e extremamente 

complexas.  Para as combater de forma eficaz, é necessário um forte empenhamento de todos 

os intervenientes relevantes a nível da UE e a nível nacional, devendo todos trabalhar melhor 

em conjunto.   

Em primeiro lugar, devemos concentrar-nos em executar o que já foi acordado e em utilizar 

plenamente os instrumentos existentes. A este respeito, creio que as propostas já aprovadas 

colocarão alguns verdadeiros desafios. Colaborarei com as autoridades nacionais para 

identificar os eventuais obstáculos à execução, oferecer apoio jurídico, competências 

especializadas e, sempre que possível, apoio financeiro, a fim de ajudar os Estados-Membros 

a resolver estes desafios. Tal será especialmente relevante no caso da Diretiva relativa ao 

registo de identificação dos passageiros, que impõe aos Estados-Membros a criação de 

unidades de informações de passageiros para o tratamento e a partilha de dados. Informarei 

periodicamente a Comissão LIBE sobre os progressos realizados na execução e sobre o que 

ainda será necessário fazer. 

Alguns dos instrumentos existentes estão operacionais mas nem sempre são plenamente 

utilizados (por exemplo, o sistema de informação Schengen, a base de dados da Interpol 

relativa a documentos de viagem roubados e extraviados). Tenciono analisar o que pode ser 

feito para que as potencialidades destes instrumentos sejam plenamente exploradas.   O 

quadro jurídico de Prüm é outro exemplo. Pode ser de grande utilidade na identificação dos 



criminosos que operam além fronteiras, mas nem todos os Estados-Membros tomaram as 

medidas necessárias para a sua execução.  

Embora a Comissão possa apoiar os Estados-Membros nesta matéria, são eles que devem 

tomar a iniciativa. Penso que a Comissão LIBE e a Comissão podem ajudar a manter a 

pressão com vista à sua execução efetiva. Os repetidos apelos ao nível político para o reforço 

da cooperação e da partilha de informações devem traduzir-se na prática a nível técnico e 

operacional. Incumbe-me ajudar os Estados-Membros e as autoridades nacionais a este 

respeito. 

Em certos casos, poderá vir a ser necessário ir mais longe para assegurar uma execução 

correta. A Comissão usa e continuará a usar, quando é caso disso, os poderes que o Tratado 

lhe confere e não hesitarei em avançar com processos por infração sempre que necessário.  

No que diz respeito às minhas relações com a Comissão LIBE, a Comissão informa o 

Parlamento regularmente sobre os seus trabalhos em matéria de aplicação do direito da União, 

incluindo os processos por infração. Os serviços da Comissão estão à disposição da Comissão 

LIBE e dos seus membros para prestar informações sobre o nosso trabalho em matéria de 

aplicação de medidas relacionadas com a segurança, tendo todavia em conta a necessidade de 

preservar o caráter confidencial dos processos por infração.   

No que diz respeito ao meu programa, o meu roteiro será a comunicação de 2016 sobre a 

União da Segurança. Especificamente no domínio do intercâmbio de informações, a primeira 

prioridade consiste em garantir a plena utilização dos instrumentos existentes (ver supra) e 

analisar a arquitetura global dos sistemas de informação no domínio da segurança A 

comunicação da Comissão, de 6 de abril de 2016, já enumera uma série de desafios a 

enfrentar para maximizar os benefícios dos sistemas de informação existentes. Para que os 

sistemas ofereçam um valor acrescentado, assegurando simultaneamente a proteção dos dados 

pessoais, devemos garantir que as autoridades nacionais alimentem estes sistemas com dados 

de qualidade, que os dados sejam tratados corretamente e que estes sistemas coloquem à 

disposição das autoridades competentes informações de qualidade sempre que necessário. A 

comunicação identifica igualmente lacunas que podem implicar a criação de novos sistemas 

de informação e determina formas de assegurar a interoperabilidade entre os já existentes.  Se 

for confirmado, a minha missão será fazer face a estes desafios e lacunas, no pleno respeito 

dos direitos fundamentais e, em especial, o direito à proteção dos dados. Para o efeito, e a fim 

de criar uma base para o trabalho futuro de melhoria da interoperabilidade de todos os 

sistemas de informação pertinentes, a Comissão criou um grupo de peritos de alto nível. O 

grupo analisará os aspetos jurídicos, técnicos e operacionais das diferentes opções para atingir 

tal interoperabilidade. No meu papel seria chamado a conduzir os trabalhos deste grupo, numa 

transparência total com a Comissão LIBE, a fim de garantir que as suas conclusões 

constituem uma boa base de discussão conjunta com o Parlamento Europeu e o Conselho 

sobre a via a seguir. O meu objetivo é trabalhar, transversalmente na Comissão e com o 

Parlamento Europeu e o Conselho, na elaboração de uma estratégia comum para tornar os 

sistemas de informação em matéria de segurança na UE mais eficazes e mais eficientes. 


