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Assunto: Avaliação do Comissário indigitado Julian KING pela Comissão LIBE 
 

Senhor Presidente 

 

Em conformidade com o artigo 118.º do Regimento do Parlamento Europeu, a 

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos (LIBE) realizou 

uma audição pública na segunda-feira, 12 de setembro de 2016, com o Comissário 

indigitado Julian King, o qual, sob reserva do resultado positivo do processo de 

nomeação, será responsável pela União da Segurança. 

 

Antes da audição, o Parlamento Europeu enviou ao Comissário indigitado, por escrito, 

uma lista de perguntas, de que faziam parte duas perguntas de natureza horizontal, 

aprovadas pela Conferência dos Presidentes das Comissões, e três perguntas elaboradas 

pela Comissão LIBE e relativas ao seu domínio de competência. O Comissário 

indigitado respondeu ao questionário por escrito. 

 

Nas suas respostas, o Comissário indigitado indica que é seu objetivo centrar a sua 

atividade na realização da Agenda Europeia para a Segurança. Considera que as suas 

duas prioridades são a intensificação da luta contra o terrorismo e a criminalidade 

organizada e o reforço das defesas da União contra essas ameaças. Refere ainda a 

necessidade de um empenho firme na execução das decisões já tomadas e numa 

utilização cabal dos instrumentos existentes. O Comissário indigitado salienta que não 

hesitará em intentar processos por infração sempre que tal seja necessário. 

Relativamente ao intercâmbio de informações, domínio em que a principal prioridade 

será assegurar a plena utilização dos sistemas existentes, o Comissário indigitado 

anuncia a sua intenção de fazer face aos desafios e colmatar as lacunas. 

 

No que diz respeito à cooperação com a Comissão LIBE, o Comissário indigitado 

salienta que se considera politicamente responsável perante o Parlamento e que está 

disposto a cooperar com a Comissão LIBE e com o plenário do Parlamento em 

conformidade com a carta de missão enviada pelo Presidente Juncker. Anuncia 

igualmente a sua disponibilidade para «analisar, juntamente com a Comissão LIBE, 

formas frutíferas de diálogo para rever» as prioridades e os progressos realizados e 

debater questões de atualidade, de forma ad hoc ou num contexto mais estruturado. 
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A audição 

 

A audição teve início com uma declaração introdutória de 15 minutos do Comissário 

indigitado, na qual este referiu a necessidade de criar uma União da Segurança eficaz e 

sustentável. O Comissário indigitado descreveu em pormenor as medidas concretas 

neste domínio, nomeadamente a conclusão de um acordo sobre a diretiva relativa à luta 

contra o terrorismo, a atribuição de um papel mais ativo às agências europeias, a luta 

contra a radicalização, a propaganda terrorista e o discurso de ódio em linha, a aplicação 

e execução dos sistemas de informação existentes, o intercâmbio de informações entre 

sistemas, o reforço da segurança nas fronteiras externas e o aumento da capacidade de 

proteção das infraestruturas críticas e dos alvos fáceis. 

 

À declaração introdutória seguiu-se uma primeira ronda de 8 perguntas formuladas 

pelos representantes de cada grupo político. Após as respostas do Comissário indigitado 

à primeira ronda de perguntas, os membros da Comissão LIBE apresentaram mais 36 

perguntas. 

 

Na sequência da carta, de 9 de setembro de 2016, do Deputado BROK, decidiu-se que 

seria formulada uma pergunta em nome da Comissão dos Assuntos Externos. Coube ao 

Deputado PASCU, Vice-Presidente do PE e Vice-Presidente da Comissão AFET, 

apresentar esta pergunta, que incidiu, em particular, na ligação entre as vertentes interna 

e externa da segurança. 

 

Nas suas respostas, o Comissário indigitado sublinhou, entre outros aspetos, a 

necessidade de reforçar a Europol e de combater o terrorismo e a criminalidade grave o 

mais precocemente possível. Apelou igualmente à adoção de medidas contra todas as 

formas de radicalização com uma forte participação da sociedade civil e dos 

intervenientes locais. Nas suas respostas, o Comissário indigitado afirmou igualmente 

que a atividade da UE neste domínio deve respeitar plenamente o quadro do Tratado e 

os direitos fundamentais. 

 

O Comissário indigitado proferiu seguidamente uma declaração final, após a qual o 

Presidente deu a audiência por concluída. 

 

Avaliação 

 

Baseando-se nas respostas escritas ao questionário e nas respostas às perguntas orais 

formuladas no decorrer da audição, a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 

Assuntos Internos fornece a seguinte avaliação: 

 

O Comissário indigitado demonstra aptidão para integrar o Colégio dos 

Comissários e tem competências para desempenhar as funções específicas que lhe 

foram confiadas.  

 

O perfil geral de Julian King é o de um candidato com experiência e forte sentido 

diplomático. No que se refere às competências relacionadas com a área de 

responsabilidades da Comissão LIBE, o candidato revelou um conhecimento sólido da 

sua pasta. 
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A comissão congratula-se com o forte empenho do Comissário indigitado na luta contra 

a criminalidade organizada e o terrorismo. A ameaça colocada pelos recentes e 

repetidos ataques terroristas em solo europeu suscita uma grande preocupação, que tanto 

a comissão como o Comissário indigitado partilham. Neste contexto, o intercâmbio de 

informações entre as autoridades responsáveis pela aplicação da lei, a cooperação 

efetiva entre os Estados-Membros e a adoção de medidas adequadas em matéria de 

prevenção, luta contra a radicalização, aplicação da lei e financiamento do terrorismo 

são elementos essenciais.  

 

A comissão congratula-se com o facto de ter sido criada uma pasta relativa à segurança, 

embora o conceito de União da Segurança deva ainda ser clarificado, bem como com a 

tónica colocada pelo Comissário indigitado nas medidas operacionais concretas com 

elevado valor acrescentado da UE, sem que os valores e os direitos fundamentais 

europeus sejam comprometidos. A comissão observa que esta pasta abrange, em grande 

medida, uma competência partilhada entre a UE e os Estados-Membros. A este respeito, 

a comissão felicita o empenho do Comissário indigitado em trabalhar estreitamente com 

os Estados-Membros para assegurar a plena utilização dos instrumentos, agências e 

mecanismos existentes. 

 

A comissão observou com alguma preocupação que, na sua carta de missão, o 

Presidente Juncker indicava ao Comissário indigitado que a «representação no 

Parlamento Europeu e no Conselho sobre questões relacionadas com a União da 

Segurança será, em princípio, assegurada pelo Comissário responsável pela Migração, 

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

primeiro Vice-Presidente, em comum acordo com o Comissário responsável pela 

Migração, Assuntos Internos e Cidadania». Neste contexto, foi com agrado que a 

comissão ouviu o Comissário indigitado revelar o seu empenho em estabelecer uma 

estreita cooperação com o Parlamento Europeu, assente na confiança e no respeito 

mútuos, e, em particular, uma cooperação construtiva com a Comissão LIBE, 

nomeadamente graças à instituição de um diálogo regular e estruturado com a comissão 

sobre a segurança na UE. 

 

A comissão congratula-se com a forte ênfase dada pelo Comissário indigitado à 

execução e aprecia o facto de o candidato se comprometer a manter a Comissão LIBE 

regularmente informada sobre o ponto da situação da utilização de todos os 

instrumentos da UE que se enquadram na sua esfera de competências, incluindo os 

processos por infração, em conformidade com o ponto 44, parágrafo 2, do 

Acordo-Quadro sobre as relações entre o Parlamento e a Comissão e com o ponto 33 do 

Acordo Interinstitucional entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão 

«Legislar melhor»: o Comissário indigitado compromete-se a instaurar processos por 

infração, sempre que necessário, contra os Estados-Membros que não respeitem a 

legislação da UE, sem exceções.  

 

No que se refere às competências relacionadas com a área de responsabilidades da 

Comissão LIBE, o candidato demonstrou empenho, conhecimentos e experiência 

europeia inequívocos. 
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A comissão aguarda com expectativa uma cooperação regular e frutuosa com o 

Comissário indigitado. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

 

 

 

Claude MORAES 

 

CC:  Martin SCHULZ, Presidente do Parlamento Europeu 


