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Boas-vindas 
 
 
Audições dos dez comissários designados dos novos Estados-Membros 
 
 
No dia 1 de Maio de 2004 entrará em vigor o Tratado de adesão e tornar-se-á realidade o maior 
alargamento de sempre da União Europeia em termos de alcance e diversidade: dez países - 
Chipre, Estónia, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia, República Checa, República Eslovaca, 
Eslovénia e Hungria – representando, no seu conjunto, mais de 100 milhões de cidadãos, 
passarão a fazer parte da União Europeia.  
 
A nomeação de dez nacionais destes países para a Comissão Europeia será, para muitos cidadãos 
dos países aderentes, o primeiro sinal visível da integração do seu país na União Europeia. Mas, 
muito mais importante do que este valor simbólico, a nomeação de dez novos comissários marca 
o início da plena participação dos novos Estados-Membros no processo decisório a nível 
europeu.  
 
Para reforçar a transparência das nomeações e imprimir à designação dos dez novos comissários 
uma legitimidade reforçada, o Parlamento Europeu irá realizar uma série de audições com os 
comissários designados, às quais se seguirá uma votação formal de aprovação.   
 
As audições, que se desenrolam sob os auspícios da Conferência dos Presidentes da Comissões 
do Parlamento, terão lugar entre 13 e 15 de Abril de 2004. Os actuais 626 membros do 
Parlamento e os 162 membros dos parlamentos nacionais dos países aderentes que beneficiam do 
estatuto de observadores no Parlamento Europeu terão oportunidade de testar as qualificações 
dos candidatos a Comissários para o exercício deste alto cargo. Para preparar as audições, foi 
pedido a todos os comissários que respondessem a um questionário escrito.  
 
Com base nos resultados das audições, o Parlamento Europeu procederá a uma votação formal 
de aprovação. É após esta votação que o Conselho irá oficializar a nomeação dos novos 
comissários.  
 
Poderá obter detalhes sobre os comissários designados, as audições e o procedimento em geral 
clicando nas rubricas respectivas do menu da esquerda. 
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