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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
om nomineringen av João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo till ämbetet som
ledamot av revisionsrätten
(C8-0260/2016 – 2016/0809(NLE))
(Samråd)
Europaparlamentet fattar detta beslut
–

med beaktande av artikel 286.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i
enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C8-0260/2016),

–

med beaktande av artikel 121 i arbetsordningen,

–

med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0259/2016), och av
följande skäl:

A.

Europaparlamentets budgetkontrollutskott har granskat den nominerade kandidatens
kvalifikationer, särskilt i förhållande till de villkor som anges i artikel 286.1 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt.

B.

Vid sitt sammanträde den 5 september 2016 höll budgetkontrollutskottet en utfrågning
med rådets kandidat till ämbetet som ledamot av revisionsrätten.

1.

Europaparlamentet tillstyrker rådets förslag till utnämning av João Alexandre Tavares
Gonçalves de Figueiredo till ledamot av revisionsrätten.

2.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och, för
kännedom, till revisionsrätten samt till Europeiska unionens övriga institutioner och
medlemsstaternas revisionsorgan.
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BILAGA 1: JOÃO ALEXANDRE TAVARES GONÇALVES DE FIGUEIREDOS
MERITFÖRTECKNING
YRKESERFARENHET
6/2008–2016 Domare vid Portugals revisionsrätt
Deltar i godkännandeprocessen för utlåtandet om den portugisiska
statens allmänna räkenskaper.
Kontrollerar lagenligheten hos de avtal som slutits av
administrativa enheter eller bolag som ingår i den statliga
centralförvaltningen, i de autonoma regionerna och i de lokala
myndigheterna: lån och hyresavtal, tjänsteleveranser, byggarbeten,
varuleveranser, fastighetsförvärv, operationella leasingavtal, byggoch tjänstekoncessioner, offentlig-privata partnerskap,
sammanslagningar av lokala företag.
Genomför revision av fullgörande av kontrakt samt för att fastställa
ekonomiskt ansvar.
Tillämpar lagstiftning om offentlig ekonomisk förvaltning i den
offentliga sektorn och i näringslivssektorer, nationell och europeisk
lagstiftning om offentlig upphandling samt viktig
förvaltningsrättslig lagstiftning.
Hjälper till att utarbeta myndighetens verksamhetsplaner och
rapporter.
Ordförande i myndighetens IT-utskott.
Ledamot i redaktionskommittén för myndighetens tidskrift.
3/2005–6/2008 Statssekreterare för offentlig förvaltning vid finansministeriet,
Portugals regering
Deltog i ministerråd och statssekreterarnas sammanträden.
Talade vid plenumsammanträden i Portugals parlament samt i
parlamentsutskotten.
Deltog i EU:s ministerråd.
Deltog i utarbetandet av de allmänna räkenskaperna och
statsbudgetarna, tillväxt- och stabilitetsprogram samt av viktig
portugisisk lagstiftning rörande offentliga finanser under perioden.
Ansvarade för omstruktureringsprogrammet för den statliga
centralförvaltningen (PRACE), vilket fick genomslag i alla
ministerier på central och decentraliserad nivå och syftade till att
förbättra förvaltningseffektiviteten genom att minska antalet högre
tjänster och strukturer med 26 %. Inrättade statens gemensamma
tjänster. Inrättade databasen för den offentliga förvaltningens
centrala personalavdelning.
Ansvarade för reformen av anställningsprogrammen för den
offentliga förvaltningen: anställningsförhållanden, karriärer och
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löner för alla statstjänstemän, reform av statstjänstemännens
pensionsavtal enligt det allmänna pensionssystemet för
portugisiska arbetstagare, reform av sjukförsäkringssystemet för
statstjänstemän.
Ansvarade för genomförandet av den offentliga förvaltningens
resultatbedömningssystem (SIADAP), vilket används för att
utvärdera enheter, chefer och andra befattningshavare.
Förde förhandlingar med tjänstemännens fackliga organisationer.
9/2003–3/2005 Chefsrevisor vid Portugals revisionsrätt
Utfärdade juridiska och finansiella utlåtanden om: ändringar i lagen
om budgetramverket (LEO), tillämpligheten av LEO:s budgetregler
och -principer på lokala myndigheter, tilldelningen av statliga
krediter och socialförsäkringskrediter för värdepapperisering,
revisionsrättens oberoende, förhållandet mellan revisionsrätten och
intern granskning, lagen om revisionsrättens organisation och
funktionssätt, rättslig reglering av statens utomkontraktuella
skadeståndsansvar, principer och standarder som måste följas av
den direkta och indirekta statliga förvaltningen.
Tekniskt och juridiskt stöd för att kontrollera offentliga avtals
lagenlighet och för finansiell revision, regelefterlevnadsrevision
och effektivitetsrevision.
Deltog i internationella möten med nationella högre revisionsorgan
inom ramen för EU, Intosai och Eurosai.
11/2002–9/2003 Chef för utbildningsenheten
Generaldirektoratet för tullfrågor – Finansministeriet – Portugal
Utvecklade och övervakade politik, planer och
utvärderingsrapporter för utbildning av portugisisk
tulltjänstpersonal i genomförandet av portugisiska och europeiska
tullregler.
Planerade och övervakade utbildningsinitiativ för portugisisk
tulltjänstpersonal.
4/2001–11/2002 Generaldirektör
Generaldirektör för kriminalvårdsmyndigheten – Justitieministeriet
– Portugal
Ytterst ansvarig för kriminalvårdsmyndigheten med centrala
enheter och 54 kriminalvårdsanstalter, 6 300 tjänstemän, en
driftsbudget på 188 000 000 euro och en investeringsbudget på
55 400 000 euro (siffror från 2002).
Ytterst ansvarig för att verkställa fängelsestraff som avkunnats av
domstolarna till 13 500 intagna (siffror från 2002).
Lade fram strategiska utvecklingsalternativ för det portugisiska
kriminalvårdssystemet samt verksamhetsredovisningar och -planer.
RR\1103835SV.docx
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Utarbetade ett nytt lagförslag om frihetsberövande påföljder och ett
förslag till en rättsregel för att stärka kriminalvårdsmyndighetens
revisions- och inspektionsenhet i syfte att säkerställa tillsyn samt
att lagar om rutiner och ledning av kriminalvården efterlevs.
Genomförde den första studien i Portugal om trender beträffande
narkotika och narkotikakonsumtion på kriminalvårdsanstalter åt
centrumet för sociologiska studier och forskning vid Lissabons
universitetsinstitut (ISCTE).
Utvecklade och genomförde ett program för att förbättra säkerheten
på kriminalvårdsanstalter samt ett suicidförebyggande program.
Genomförde ett program för att bygga och renovera
kriminalvårdsanstalter (i Carregueira, Paços de Ferreira, Porto
Judicial Police, Tires, Sintra, Montijo, Beja, Olhão, Leiria,
Coimbra och Porto).
Redaktör för tidskriften Temas Penitenciários.
2/1999–4/2001 Ordförande
Nationella myndigheten för skyddstillsyn – Justitieministeriet –
Portugal
Ytterst ansvarig för myndigheten, inklusive 115 administrativa
enheter i 104 kommuner, 1 700 tjänstemän och en budget på
37 500 000 (siffror från 1999).
Ytterst ansvarig för att stödja domstolarna i tillämpning och
verkställande av ungdoms- och familjerätten genom enhetens 14
ungdomsvårdsanstalter (26 000 förfrågningar om året) samt för att
införa förfaranden enligt internationella konventioner beträffande
ungdomar, för vilka myndigheten var centralt ansvarig.
Utarbetade den strategiska planen för 2000–2003 och utformade
och utvecklade ett planeringssystem.
Bidrog till reformen av ungdomsrätten (lag nr 147/99 av den
1 september 1999 och nr 166/99 av den 14 september 1999).
Skapade förutsättningarna för domstolarna att besluta om
samhällstjänst, bland annat genom avtal med 440 offentliga och
privata institutioner som var beredda att ta emot personer som
skulle göra samhällstjänst.
Utvecklade och införde ett system för elektronisk övervakning i
Portugal, för övervakning av ungdomsbrottslingar i hemmet (lag
nr 122/99 och ministeriellt beslut om verkställande nr 26/2001).
11/1995–2/1999 Kanslichef för justitieministeriet
Justitieministeriet – Portugal
Utarbetade justitieministeriets ställningstaganden på följande
områden: kriminalpolisen, kriminalvård, skyddstillsyn, forskning
och planering, förvaltning av tillgångar och finansiell förvaltning,
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socialtjänst, europeisk lagstiftning samt internationellt rättsligt
samarbete i frågor om brottsbekämpning.
Skötte kommunikationen mellan ministerkansliet och de enheter
som ansvarande för ovannämnda områden, samt med Högsta
domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, Högsta rättsrådet,
Högsta rådet för förvaltnings- och skattedomstolarna,
Åklagarmyndigheten och advokatsamfundet.
Deltog i arbetet med att ta fram bestämmelser i rättsakter för
viktiga rättsliga frågor, närmare bestämt: lagen om religionsfrihet,
lagen om smuggling och konsumtion av narkotika, lagen om
verkställande av beslut om samhällstjänst, lagen om elektronisk
övervakning av brottslingar i hemmet, reformen av ungdomsrätten,
lagen om avreglering av notarieyrket, lagdekret om upphandling av
byggnadsarbeten, varor och tjänster samt rekrytering av personal
inom kriminalvården, inrättande av kriminalvårdsanstalter, och
kriminalpolisens organisation och arbetssätt.
Bidrog till förberedelser av budgetar och planer för
justitieministeriet.
Arbetade med justitieministeriets internationella ärenden, i
synnerhet förberedelser för justitieministeriets deltagande i RIFrådets sammanträden och andra internationella möten, närmare
bestämt i FN, Europarådet, de portugisisktalande ländernas
gemenskap (CPLP) och med de ibero-amerikanska ländernas
justitieministrar samt för utlandsresor.
Bevakade justitieministeriets relation till fackliga organisationer
inom sektorn.
11/1991–11/1995 Kanslichef för justitieministeriets statssekreterare
Justitieministeriet – Portugal
Utarbetade statssekreterarens ställningstaganden på följande
områden: ungdomsskydd, skyddstillsyn, rekrytering och utbildning
av domare, planering och samordning av narkotikabekämpning,
rättsmedicin, datorisering av lagar, samarbete med afrikanska
länder med portugisiska som officiellt språk, medborgarskap,
frivilligt institutionellt skiljeförfarande, konsumentskydd,
miljöskydd, barnaskyddsnämnder.
Skötte kommunikationen mellan kansliet och de ansvariga organen
för ovannämnda områden.
Deltog i arbetet med att ta fram bestämmelser i rättsakter, närmare
bestämt om lagen om särskild återställning och
konkursförfaranden, rättsliga ramar för smuggling och konsumtion
av narkotika, rättsliga ramar för adoption, internationella rättsliga
instrument beträffande rättsligt samarbete i straffrätt och civilrätt,
och samarbete med afrikanska länder med portugisiska som
officiellt språk och barnaskyddsnämnder från 1992 till 1995.
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Skrev offentliga tal och förberedde utlandsresor för
statssekreteraren, i synnerhet för statssekreterarens deltagande i
RIF-rådets möten samt möten i Europarådet, FN, de
portugisisktalande ländernas gemenskap (CPLP) och med de iberoamerikanska ländernas justitieministrar.
Utarbetade studien Contributos para uma reforma orgânica do
Ministério da Justiça.
11/1987–11/1991 Biträdande generaldirektör
Nationella myndigheten för skyddstillsyn – Justitieministeriet –
Portugal
Högre chef för enhetens operativa verksamhet som sköttes av 300
tjänstemän i domkretsarna i Lissabon och södra delen av landet
samt Azorerna och Madeira, och omfattade: tekniskt stöd till
domstolarna beträffande beslut i straffmål, verkställighet av straff,
ungdomar och familjer, tekniskt stöd för anstaltsförvaltningen
beträffande beslut om intagna (i synnerhet godkännanden av
frigivning och öppenvård), psykologiskt och socialt stöd till
minderåriga, ungdomar och vuxna som är föremål för rättsliga
förfaranden samt deras familjer, förbindelser med andra offentliga
enheter och privata aktörer som arbetar med förebyggande av
brottslighet och social återanpassning.
2/1987–11/1987

Chef för forsknings- och planeringsmyndigheten, Macaos
förvaltning
Institutet för social verksamhet
Juridisk rådgivning angående institutets sociala åtgärder.
Förberedde förfaranden för att upprätta och underteckna avtal för
konstruktion av subventionerade bostäder (området Mong-Há, med
650 bostäder och ett värde på 48 miljoner MOP, och området Fai
Chi Kei med 1 100 bostäder).
Planerade ett system för ekonomiskt bistånd och sociala
inrättningar som skulle skötas av privata institutioner.
Utformade institutets planeringssystem.

2/1985–2/1987

Organisationschef och IT-chef, Macaos förvaltning
Civilförvaltningens huvudkontor
Utfärdade ställningstaganden om grundläggande regler för offentlig
förvaltning, om förfaranden för IT-upphandling och offentlig
mikrofilmning och om administrativ rationalisering och minskning
av byråkrati.
Standardiserade blanketter i Macaos förvaltning.
Utformade och införde ett system för upphandling av IT- och
mikrofilmsutrustning av Macaos offentliga förvaltning.
Utvecklade en plan för datoriseringen av de gemensamma
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områdena av förvaltningen och ledningen av Macaos offentliga
förvaltning.
Genomförde första undersökningen bland Macaos förvaltnings
personalresurser (total arbetsstyrka: 8 500 personer).
Datorisering av förvaltningen och ämbetsverket.
Utformade ett integrerat PR-system i Macaos förvaltning.
Utformade ett integrerat ledningssystem för förvaltningen och för
ämbetsverket.
6/1983–2/1985

Direktör för teknisk samordning, forskning och planering
Nationella myndigheten för skyddstillsyn, Justitieministeriet,
Portugal
Samordnade aktiviteter i samband med publicering av studier om
social återanpassning av straffade personer.
Etablerade formatet för vårdrapporter som används för påföljder
och för individuella återanpassningsplaner inom
skyddstillsynssystemet.
Utformade det statistiska datasystemet för myndighetens
aktiviteter.
Upprättade i samråd med kriminalvårdsmyndigheten regler för
myndigheten för skyddstillsyns verksamhet på anstalter.
Utvecklade myndighetens verksamhetsplan 1984.

4/1979–6/1983

Specialiserad teknisk handläggare för offentlig förvaltning
Statssekretariatet för offentlig förvaltning, Portugal
Tog fram ställningstaganden om grundläggande regler för offentlig
förvaltning.
Teknisk rådgivning beträffande och omorganisering av kommunala
förvaltningar.
Teknisk rådgivning och omstrukturering av ministeriet för
näringsliv, energi och export.
Teknisk rådgivning till Republiken Guinea-Bissau.
Studier om kommunala strukturer och ledningsformer.
Jämförande studie av makrostrukturer i förvaltningarna i EU:s
medlemsstater.

1999–2004

Ordförande (2001–2004) och styrelseledamot (1999–2001) i den
europeiska sammanslutningen för skyddstillsyn (CEP)
Ledde generalförsamlingar och styrelsesammanträden för CEP (en
organisation där 36 europeiska länders justitieministerier ingår,
som ansvarar för att verkställa icke frihetsberövande påföljder, med
huvudkontor i Nederländerna).
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Ledde andra sammanträden med viceordförandena,
generalsekreteraren och direktörerna på sekretariatet i
Nederländerna, samt workshoppar som organiserades av CEP.
Inrättade CEP:s utvecklingsstrategi, planering, budget och
verksamhetsbedömning.
Höll möten med representanter för medlemsstaternas
kriminalvårdsnämnder, EU-kommissionen och Europeiska
unionens råd
Tillsåg budgetförvaltningen och CEP:s nyhetsbrev.
1999–2002

Ledamot i styrelsen för Centrum för fortbildning inom
rättsväsendet
Justitiedepartementet, Portugal
Tog fram politiska strategier, planer och åtgärder beträffande
fortbildning av de intagna och andra medborgare som var föremål
för straffrättsliga påföljder.
Tog fram fortbildningsbudgetar.
Utarbetade utvärderingsrapporter om genomförda
fortbildningsåtgärder.

1994–2003

Ledamot i utskottet för tillgång till administrativa handlingar –
Portugals parlament, Portugal
Främjade principen om öppenhet i offentlig förvaltning samt fri
tillgång till administrativa handlingar.
Följde tillämpningen av lagen om tillgång till administrativa
handlingar och utvärderade ändringsförslag.
Utvärderade medborgares anmälningar om offentliga
förvaltningars och organs nekande av tillgång till handlingar.
Organiserade åtgärder om upplysningsplikt och utbildning om
öppenhet inom offentlig förvaltning samt tillgång till
administrativa handlingar.
Godkände utskottets planeringar och verksamhetsrapporter.

1992–1993

Ledamot i kommittén för kvalitet och rationalisering av
offentlig förvaltning
Ordförandeskap i Portugals ministerråd
Deltog i kommitténs arbete (kommittén inrättades av
premiärministern), vilket mynnade i en rapport med åtgärder för
statens tillbakadragande, relationer mellan förvaltningen och
medborgarna, strukturella lösningar och flexibilitet i styrningen av
offentlig förvaltning.

1985–1986

Ledamot i kommittén för införandet av det kinesiska språket –
Macaos förvaltning
Deltog i kommitténs arbete (kommittén inrättades av Macaos
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guvernör), vilket ledde till antagandet av en rapport med åtgärder
för progressiv användning av kinesiska som officiellt språk i
förvaltningen av territoriet, på alla nivåer, i synnerhet inklusive
rekrytering av tjänstemän och lokala chefer, utvecklingen av
rättsväsendet, användning i myndighetsorgan och domstolar samt
översättningssystem för kinesiska och portugisiska.
UTBILDNING
9/1973–7/1978

Universitetsexamen i juridik
Juridiska fakulteten, Lissabons universitet, Portugal
Deltog som föreläsare/utbildare och som trainee i många nationella och
internationella konferenser, kongresser, seminarier och workshoppar
om olika ämnen, särskilt reform av offentlig förvaltning, offentlig
styrning, offentliga finanser, förvaltningslagstiftning, extern och
oberoende granskning av finanser, revisionsrätten, straffrätt,
skyddstillsyn och återanpassning i samhället, ungdomsvårdsrätt,
förebyggande och bekämpning av narkotikasmuggling och -konsumtion
samt ungdomsbrottslighet (se bilaga).

PERSONLIG KOMPETENS OCH KUNSKAPER
Modersmål

Portugisiska

Övriga språk

FÖRSTÅELSE

TALA

SKRIVA

Hörförståelse Läsförståelse Interaktion
Franska

Produktion

C1

C2

C1

C2

B2

Engelska B2

B2

B2

B2

B2

Spanska

C1

A2

A2

A1

C1

Nivåer: A1 och A2: användare på nybörjarnivå, B1 och B2:
självständig språkanvändare, C1 och C2: avancerad språkanvändare
(Gemensam europeisk referensram för språk)
Kommunikationsfärdigheter

God kommunikationsförmåga som utvecklats under åren som chef i
viktiga offentliga förvaltningsenheter och genom politisk
verksamhet, som statssekreterare, med många offentliga
framträdanden, deltagande i parlamentariska debatter,
framträdanden i tv- och radiosändningar och kontakt med andra
medier, samt deltagande i otaliga kongresser, workshoppar osv. och
som ledare och samordnare av nationella och internationella
sammanträden.

Organisatoriska färdigheter

God samordnings-, organisations- och ledarskapsförmåga som
utvecklats i arbete med att leda och omorganisera offentlig
förvaltning samt i politiska befattningar nära förknippade med
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reformer av offentliga förvaltningar.
Digital färdighet

SJÄLVBEDÖMNING
Informationsbehandling

Kommunikation

Innehållsproduktion

Säkerhet

Problemlösning

Självständig
användare

Självständig
användare

Självständig
användare

Självständig Självständig
användare
användare

Digitala färdigheter – självbedömningsskala
KOMPLETTERANDE INFORMATION
INTERNATIONELL
ERFARENHET

Förutom att ha lett och deltagit i styrelsesammanträden för den
europeiska sammanslutningen för skyddstillsyn (CEP) enligt ovan,
där han för närvarande är hedersledamot, har han deltagit i många
sammanträden och möten för EU-organ, OECD, FN, Europarådet,
de portugisisktalande ländernas gemenskap och med de iberoamerikanska ländernas justitieministrar, samt internationella
sammanslutningen av högre revisionsorgan (Intosai) och
sammanslutningens europeiska regionala grupp (Eurosai),
Kontaktkommittén för de högre revisionsorganen inom Europeiska
unionen och dess kontaktpersoner, och Latinamerikanska
centrumet för utvecklingsadministration (CLAD).

PUBLIKATIONER

Deontologia e Ética do Serviço Público. Contributos para uma
Sistematização da Ética Profissional dos funcionários,
Secretariado da Modernização Administrativa, november 1988.
A União Económica e Monetária e a Política Orçamental – A
problemática dos défices, i Revista do Tribunal de Contas nr 43,
jan–juni 2005, Lissabon, sida 41–71.
Por uma carta latina-ibero-americana de competências comuns
para dirigentes públicos: a proposta de Portugal, med Valadares
Tavares, Luis, i Revista do Serviço Público, vol. 57, nr 1, jan/mars
2006, Escola Nacional de Administração Pública, Brasília.
Eficiência e Legalidade na Administração Pública, i Revista do
Tribunal de Contas, nr 51, jan/juni 2009, ursprungligen utgiven av
OECD med titeln Efficiency and Legality in the Performance of the
Public Administration, Conference on Public Administration
Reform and European Integration, Budva, Montenegro, 26–27
mars 2009.
Contributos para a determinação do âmbito da fiscalização prévia
do Tribunal de Contas i Revista do Tribunal de Contas, nr 51,
jan/juni 2009.
Desempenho dos Serviços Públicos e sua avaliação: adaptação a
novos desafios, i Colóquio Internacional – A moderna gestão
financeira pública: uma resposta à crise económica?, utgiven av
Portugals revisionsrätt vid dess 160-års jubileum, Lissabon, 2009.
As reformas na Administração Pública, inledning till Regime
Geral da Função Pública. Coletânea de Legislação, arrangerad av
Maria Laura Veríssimo Dias och Paulo Guilherme Fernandes
Lajoso, juli 2009.
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As reformas na Administração Pública de 2005 a 2008: Alguns
aspetos fundamentais i Revista do Tribunal de Contas, nr 52,
jul/dec 2009.
As reformas da proteção social na Administração Pública de 2005
a 2009, förord i A Proteção Social dos Trabalhadores em Funções
Públicas, av Isabel Viseu och Vasco Hilário, Coimbra Editora, juli
2011.
Conflito de interesses e ética do serviço público, tillsammans med
Augusto Santos Silva, vetenskaplig artikel som ska publiceras i
Bedrägerihandboken 2016 i Portugal, av Porto universitets
ekonomiska fakultet.
SIDA, Direito e Ética, i Criminalidade e Cultura – Cadernos do
Centro de Estudos Judiciários, nr 2/90, s. 225–240.
Antecedentes Legislativos da Reinserção Social i Cidadão
Delinquente: Reinserção Social, Portugisiska justitieministeriet,
1983, s. 17–47.
Delinquente, Estado, Sociedade: o Desafio da Reinserção Social, i
Prisões e Reinserção Social, rapport nr 37, december 1983 –
februari 1984, av Centro de Reflexão Cristã (kristet centrum för
eftertanke), s. 13–26.
Mercado Social de Emprego e Promoção da Cidadania i Mercado
Social de Emprego – Encontro Nacional de Interlocutores – 2000,
utgiven av Comissão para o Mercado Social de Emprego (utskottet
för den sociala arbetsmarknaden), s. 121–124.
A Justiça de Menores na Europa i Infância e Juventude, nr 01-1,
jan–mars 2001, s. 9–20.
Medidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil i Infância e
Juventude nr 01-2, apr–juni 2001, s. 19–24.
Execução de Medidas Tutelares Educativas i Direito Tutelar de
Menores – O Sistema em Mudança, Coimbra universitets juridiska
fakultet och allmänna åklagarmyndigheten, Coimbra Editora 2002,
s. 195–210.
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BILAGA 2: JOÃO ALEXANDRE TAVARES GONÇALVES DE FIGUEIREDOS
SVAR PÅ DE SKRIFTLIGA FRÅGORNA
Yrkeserfarenhet
1. Skulle du kunna redogöra för din yrkeserfarenhet från offentlig ekonomisk
förvaltning,
både
inom
budgetplanering,
budgetgenomförande
eller
budgetförvaltning och budgetkontroll eller revision.
1.1. Sedan jag började inneha ledningspositioner vid offentliga myndigheter – vilket i min
yrkeskarriär skedde relativt tidigt, 1982 – har jag arbetat inom den offentliga
ekonomiska förvaltningen. Jag vill betona fyra konkreta erfarenheter som har varit
särskilt betydelsefulla.
1.2. Den externa finansiella kontrollen och granskningen som domare i Portugals
revisionsrätt, från och med 2008.
Som ledamot av revisionsrätten, det organ som utövar den externa och oberoende
finansiella kontrollen av Portugals offentliga finanser, och assistent till parlamentet i
dess roll att utöva politisk kontroll, deltog jag i godkännandet av revisionsrättens
yttrande om statens allmänna räkenskaper för perioden 2009 till 2014. Detta
yttrande gäller statens räkenskaper, som omfattar räkenskaperna för alla enheter inom
den offentliga statliga förvaltningen samt räkenskaperna för socialförsäkringen. I
yttrandet avger revisionsrätten ett omdöme om lagligheten hos och finansiella
korrigeringar av de underliggande transaktionerna för räkenskaperna, vilket styrks
genom kontrollåtgärder och granskningar som utförs i enlighet med revisionsrättens
handbok för granskningar och förfaranden och med hänsyn till internationella
standarder (International Standards of Supreme Audit Institutions).
Även om jag redan hade erfarenhet av planering, genomförande och kontroll av de
offentliga finanserna i samband med offentlig förvaltning och regeringen (dvs. i
samband med den verkställande makten och den lagstiftande makten) fick jag alltså
även erfarenhet av revisionsrättens externa finansiella kontroll (dvs. i samband med
rättsväsendet, eftersom revisionsrätten ingår i detta enligt den portugisiska
konstitutionen).
Utöver detta deltagande i revisionsrätten granskade jag även genomförandet av
kontrakt i den statliga och lokala förvaltningen, framför allt vad gäller den
administrativa och finansiella lagligheten. Jag var även ansvarig för att genomföra
granskningar av finansiella överträdelser.
1.3. Planering och kontroll av den portugisiska statens finanser under perioden
2005–2007.
År 2005 uppgick den portugisiska statens budgetunderskott, som beräknades i maj för
det året av Banco de Portugal, till 6,2 % av BNP. Åtaganden som gjorts i samband
med Europeiska unionens stabilitets- och tillväxtpakt uppfylldes således inte. Det bör
även noteras att budgetunderskottet under åren före 2005 (från 2002 till 2004) hade
behållits på nivåer som var oförenliga med stabilitets- och tillväxtpakten trots att
engångsåtgärder eller tillfälliga åtgärder av betydande värde vidtogs.
Det var i detta sammanhang som jag tillträdde positionen som statssekreterare inom
Portugals offentliga förvaltning, vid finansministeriet. De ansvariga för Portugals
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finansministerium, bland vilka jag ingick, var tvungna att ta fram en strategi för
budgetkonsolidering för Portugals offentliga finanser. Det grundläggande målet för
denna strategi var att minska underskottet till en nivå under 3 % av 2008 års BNP,
med en minskning av andelen utgifter och särskilt de löpande utgifterna.
Konsolideringsstrategin genomfördes framför allt genom följande instrument, som
jag deltog i att utveckla:
a) Det fleråriga programmet för att minska de löpande utgifterna, som
angav de strukturella reformerna i den offentliga förvaltningen och i
förvaltningen av dess personalresurser, i socialförsäkringen och i hälso- och
sjukvårds- och utbildningstjänsterna, vilka utgjorde de största utgifterna, och
som utgjorde ett led i konsolideringsstrategin, med prognoser om respektive
budgeteffekter. De reformer som genomfördes i de offentliga förvaltningarna
och i förvaltningen av dessas personalresurser, som jag ansvarade för, ska jag
tala om i svaren på frågorna 2 och 6.
b) Stabilitets- och tillväxtprogrammen för 2005–2009, 2006–2010 och 2007–
2011. I enlighet med riktlinjerna i gemenskapens förordningar fastställde
dessa dokument budgetmålen på kort och mellanlång sikt och inkluderade de
nämnda strukturreformerna för budgetkonsolidering samt förenklingsåtgärder
för skattesystemet, systemet för kontroll av skattefusk och skattebedrägerier
samt systemet för minskning av statens närvaro i ekonomin, med ett
privatiseringsprogram.
c) Statsbudgetarna för 2006, 2007 och 2008, som införde denna strategi och i
vilka målen för budgetsaldot uppgick till -4,8 %, -3,7 % samt -2,4 % av BNP.
Utformningen av de program, lagar om statsbudgeten och lagdekret om
budgetgenomförande som jag deltog i, inom regeringen och i presentationen för det
portugisiska parlamentet, framför allt när det gäller utgiftskomponenterna, utgjorde
således en erfarenhet av planering på medellång och kort sikt som påverkade alla
Portugals offentliga finanser och som skedde i relation till utformningen och
utvecklingen av strukturella reformer.
På liknande sätt, men nu i samband med budgetkontroll, deltog jag även i
godkännandet av statens allmänna räkenskaper för 2005, 2006 och 2007.
Det bör noteras att den då utformade strategin för budgetkonsolidering uppnådde och
även överträffade de viktigaste aspekterna av de fastställda målen eftersom
underskottet minskade till 4,3 % av BNP 2006 och till 3 % 2007. I juni 2008
upphävde Europeiska unionens råd beslutet av den 20 september 2005 om förfarande
vid alltför stora underskott för Portugal.
1.4. Planering och kontroll av det portugisiska justitieministeriets finanser från 1991
till 1999.
Under denna period, när jag var chef för kansliet för regeringsledamöter
(statssekreterare och minister) deltog jag i utarbetandet av justitieministeriets
budgetar och räkenskaper, vilket involverade viktiga organ och myndigheter, bl.a.
domstolarna,
åklagarmyndigheten,
högsta
rättsrådet,
registreringsoch
notariemyndigheten, kriminalpolisen, kriminalvårdsmyndigheten, institutet för social
återanpassning (den nationella myndigheten för skyddstillsyn) samt den
rättsmedicinska myndigheten. Detta deltagande innebar att jag bedömde de förslag
RR\1103835SV.docx

15/30

PE587.475v02-00

SV

som presenterades av ministeriets avdelningar, tillsammans med de organ som
utövade interna kontrollfunktioner, och förberedde regeringsledamöternas beslut.
Förutom detta deltagande i de första och sista faserna av den finansiella förvaltningen
deltog jag även ofta i budgetgenomförandet för dessa myndigheter, närhelst lagen
krävde ett beslut från regeringsledamöterna.
1.5. Planering, genomförande och kontroll av budgeten för institutet för social
återanpassning och kriminalvårdsmyndigheten från 1999 till 2002.
Under denna period hade jag, som högsta chef för institutet för social återanpassning
(den nationella myndigheten för skyddstillsyn) och kriminalvårdsmyndighetens
generaldirektorat, ansvaret för utformningen av respektive budgetar och räkenskaper
och jag var dessutom högste ansvarig för genomförandet av dem: budgetar som
uppgick till årliga belopp på 37 500 000 euro och 243 400 000 euro (1999 och
2002). Jag var ansvarig inför regeringen som jag arbetade för, parlamentet som jag
kunde kallas till för att ge förklaringar samt revisionsrätten, via förhandsgranskningen
av den administrativa och finansiella lagligheten hos ingångna offentliga kontrakt
samt revisionen av de avslutade förvaltningarna och budgetåren.
2. Vilka har varit de mest betydande resultaten i ditt yrkesliv?
2.1. I min karriär vill jag framhäva fyra perioder eller resultat som enligt min mening har
haft särskild betydelse för statens organisation eller funktion eller till och med, direkt
eller indirekt, för det portugisiska samhället. De har haft lika stor betydelse för min
yrkesmässiga utveckling. Jag är dock medveten om att många andra offentliga aktörer
– överordnade, kollegor och underordnade – har deltagit och att jag inte hade kunnat
göra lika mycket utan dem eller deras bidrag. De har således bidragit till mycket av
det som jag kommer att ange. Jag ska göra en mycket kortfattad redogörelse eftersom
en fullständig redogörelse, och framför allt en detaljerad teknisk redogörelse, skulle
innebära en mycket lång text.
2.2. ETT: reformerna i den portugisiska offentliga förvaltningen under perioden
2005 till 2009.
Det politiska och finansiella sammanhang som utformningen och genomförandet av
dessa reformer skedde i har redan nämnts ovan i punkt 1.3.
OECD angav följande i en rapport från 2008, ”Avaliação do Processo Orçamental
em Portugal” (s. 27): ”betydande strukturella reformer pågår inom olika områden.
Regeringen har inlett en imponerande reform av den offentliga förvaltningen”.
Jag var ansvarig – det vill säga: Jag ansvarade för den politiska och tekniska
utformningen, utvecklingen, den rättsliga grunden som jag försvarade i regeringen
och inför parlamentet samt offentliggörandet, i synnerhet i medierna, av följande
reformer:
a) Omorganisationen av den statliga förvaltningen från 2005 till 2007: Det
gjordes en strukturell utvärdering av de 518 offentliga organ som utgjorde den
statliga förvaltningen för att fatta beslut om nedläggningar, sammanslagningar
och omdimensioneringar. I slutet av programmet hade antalet organ minskat
till 331: de minskade med 26 %. Det handlade dock inte bara om att minska
statsförvaltningens organisatoriska storlek, och därmed antalet chefspositioner
(som också minskade med 26 %), utan även om att den skulle underordnas en
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högre grad av rationalitet, ekonomi, effektivitet och ändamålsenlighet. Dessa
målsättningar grundades på definitionen av en grundläggande modell för alla
ministerier, som respekterade deras särdrag, och gällde särskilt tre områden:
stärkandet av stödfunktionerna för förvaltningen – i synnerhet funktionerna för
planering, utvärdering och kontroll – i omorganisationen av den
decentraliserade förvaltningen och i reformen av funktionerna för förvaltning
av resurser, med inrättandet av och driftsstarten för gemensamma tjänster inom
förvaltningen av finansiella och mänskliga resurser och offentliga
upphandlingar.
b) Reformen av anställningssystemen för den offentliga sektorn från 2006 till
2009: Ett nytt anställningssystem för offentliga tjänstemän – vid tidpunkten ca
740 000 personer – godkändes. Systemet omfattade tre viktiga frågor:
 Bindningssystemet, där ett anställningsavtal antogs för de flesta
offentliga tjänstemän och utnämningar reserverades för statliga
myndighets- och representationsfunktioner.
 Ett nytt förenklat karriärsystem, varvid hundratals tidigare system
slopades.
 Ett nytt lönesystem baserat på en enda löneskala för hela
förvaltningen och med bonusar för de bästa prestationerna.
Dessa reformer syftade till en tillnärmning av systemet för offentliga
tjänstemän till det vanliga anställningssystemet för portugisiska arbetstagare,
en ny modell för förvaltning av personalresurser, i nära relation till
budgetförvaltningen, ett starkt samband mellan utvecklingen av karriärer och
löner, resultatbedömningar och en meritbaserad ersättning, samt en förenkling
av och öppenhet i karriär- och lönesystemen.
c) Inrättandet av utvärderingssystem för offentliga tjänster, chefer och
arbetstagare 2007: För första gången i den portugisiska förvaltningen
inrättades ett allmänt utvärderingssystem för offentliga tjänster och chefer
kombinerat med ett utvärderingssystem för tjänstemännens resultat, vilka
kopplades till varandra samt till den offentliga förvaltningen och baserades på
målsättningar, indikatorer och resultat. Obligatoriska kvoter fastställdes, vilka
gör en åtskillnad mellan de bästa tjänstemännen och övriga tjänstemän. (Högst
25 % kan tillhöra de bästa.) För de sämsta resultaten inrättades ett
disciplinförfarande för att granska om yrkesplikterna har försummats, vilket
kan leda till ett eventuellt upphörande av anställningsförhållandet. Dessa
åtgärder påverkade chefernas och de övriga anställdas karriärer och löner och
således även myndigheternas budgetar.
d) Reformen av systemen för socialt skydd för offentliga tjänstemän 2005,
2006 och 2007: Pensionssystemen för offentliga tjänstemän – det huvudsystem
samt de 32 särskilda system som då fanns – reformerades för att harmonisera
dessa med de allmänna socialförsäkringssystemen. Offentliga tjänstemän hade
dittills omfattats av ett eget, mer fördelaktigt system. De gick då i pension vid
60 års ålder medan övriga arbetstagare gick i pension vid 65 års ålder.
Pensionsåldern fastställdes då till 65 år. År 2006 inleddes en övergångsfas
till det nya systemet, som nu har avslutats. I detta sammanhang reformerades
även tjänstemännens sjukförsäkringssystem, varvid de mest fördelaktiga
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specialsystemen avskaffades eller reformerades (inom försvaret,
säkerhetsstyrkorna och rättsväsendet), samt systemen för kompletterande
sociala åtgärder, som gjordes enhetliga och disciplinerades.
e) Kontrollen av rekryteringen av och rörligheten hos personalresurserna
från och med 2005, en reform som framför allt involverade rättsliga och
förvaltningsmässiga mekanismer för att kontrollera och minska antalet
tjänstemän i den offentliga förvaltningen och främja deras interna rörlighet via
rättsliga system och förvaltningsmekanismer samt upprättande av en central
databas över personalresurserna i den offentliga förvaltningen, vilket dittills
inte fanns. Dessa mekanismer fortsätter i stort sett att gälla och producerar
kvartalsmässig information om befintliga personalresurser. Antalet
tjänstemän i den offentliga förvaltningen minskade från 747 880 till
692 279 mellan 2005 och 2008, dvs. en minskning av antalet tjänstemän
med 7,5 % på 4 år.
2.3. TVÅ: revisionsrättens granskning av offentlig-privata partnerskapskontrakt för
motorvägskoncessioner.
År 2009 fastställdes i ett beslut av revisionsrätten, för vilket jag var föredragande, att
de kontrakt på över 350 000 euro som ingicks av den myndighet som ansvarar för
systemet för väginfrastrukturer skulle förhandsgranskas av revisionsrätten.
Regeringen skickade därefter ett kontrakt till revisionsrätten för att besluta om
kontraktets lagenlighet, ett offentligt-privat partnerskapskontrakt som ingåtts med ett
anonymt privat företag för koncession, bygge, finansiering, underhåll och utnyttjande
i 30 år av motorvägen ”Douro Interior”. Kontraktet hade ett nettonuvärde den 1
januari 2009 på 798 000 000,00 euro. Revisionsrättens bedömning gällde
efterlevnaden av den nationella lagstiftningen för offentlig upphandling och bildande
av kontraktsbaserade offentlig-privata partnerskap, den europeiska lagstiftningen på
dessa områden samt den tillämpliga finansiella lagstiftningen. Jag var likaledes
föredragande för revisionsrättens beslut. Beslutet fastställde att överträdelser av lagen
hade inträffat vid upprättandet av kontraktet och att det därför inte kunde producera
några finansiella effekter. Regeringen blev därför tvungen att upprepa en del av
upprättandet av kontraktet och formulerade om kontraktet. Efter detta första beslut
blev fyra andra koncessionskontrakt för motorvägar föremål för likadana beslut av
revisionsrätten, med samma konsekvenser. Det sammanhang som dessa förfaranden
och beslut inträffade i och kontraktens stora finansiella och tidsmässiga dimensioner
hjälpte till att bekräfta, för staten och det portugisiska samhället, vikten av
revisionsrättens ingripande, som ett oberoende organ för granskning av lagligheten
hos de handlingar och kontrakt som involverar offentliga utgifter.
2.4. TRE: reformen av systemet för kontroll av ungdomsbrottsligheten 2000.
Denna reform kan verka irrelevant i ett ansökningsförfarande till Europeiska
revisionsrätten men jag anser att det är viktigt att nämna den på grund av den
inverkan som den hade och fortsätter att ha på samhället, på grund av vad den
representerade som erfarenhet av en effektiv och ändamålsenlig förvaltning samt på
grund av den betydelse som den hade under de senare stadierna av min karriär.
Under 1990-talet rådde fortfarande ett rättssystem för ungdomsbrottslighet i Portugal
som var baserat på skyddsmodellen. Det vill säga: En ungdomsbrottsling betraktades
som en person som behövde en särskild typ av skydd för att övervinna sin kriminella
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bana och inte återgå till kriminalitet. Denna modell försvårade alla eventuella
tvångsåtgärder och fysiska begränsningar.
Det var redan tydligt att denna modell var förlegad, mot bakgrund av uppkomsten av
våldsamma former av ungdomsbrottslighet i Portugal. 1999 godkändes därför en ny
lagstiftning som, utan att förhindra de utbildningsmässiga aspekterna, tillät ett
ingripande med fysisk begränsning, via domstolar och slutna institutioner för
ungdomar och ungdomsbrottslingar. Lagen trädde dock inte i kraft eftersom de
nödvändiga finansiella, fysiska och mänskliga resurserna saknades.
Under sommaren 2000 inträffade plötsligt ett flertal allvarliga brott i följd som
utfördes av ungdomar. Brotten väckte stor uppmärksamhet i medierna och samhället
och det stod helt klart att staten inte klarade av att kontrollera ungdomsbrottsligheten.
Det var jag som var den högste ansvarige för institutet för social återanpassning, den
myndighet som var ansvarig för dessa frågor.
Inför dessa allvarliga omständigheter, och efter sammanträden vid olika myndigheter,
administrativa instanser och rättsliga instanser, föreslog jag ett kortfristigt program
med tillräckliga finansiella resurser för ikraftträdande av den nya lagstiftningen om
ungdomsbrottslighet i januari 2001 och förslaget godkändes av regeringen den 19
augusti 2000.
Från augusti till december 2000 utarbetades och godkändes tilläggsföreskrifter och
vidtogs brådskande åtgärder för att anpassa de byggnader som var avsedda att hysa de
allvarligaste fallen av ungdomsbrottslighet, rekrytera och utbilda nya tjänstemän för
direkt handledning av ungdomarna samt medvetandegöra och utbilda domare.
Eftersom det var en kontroversiell fråga – framför allt inom den juridiska och
akademiska världen – och en mycket känslig situation som väckte stor oro i samhället
blev jag kallad att delta i flera offentliga debatter, även på tv.
Lagen trädde i kraft den 1 januari 2001. Kriser av den typ som inträffade under
sommaren 2000 upprepades inte. Den nya modellen och de nya reaktionssystemen
stabiliserades.
2.5. FYRA: införandet av systemet för elektronisk övervakning av brottslingar
(offenders eletronic penal monitoring) i Portugal från och med 1999.
Jag bör även hänvisa till denna erfarenhet på grund av den inverkan som även den
hade och fortsätter att ha på det portugisiska samhället, på grund av dimensionen av
den offentliga upphandlingen och dess finansiella omfattning och eftersom jag hade
ansvaret för förberedandet och lanseringen av systemet.
Under 1990-talet upplevde det portugisiska fängelsesystemet en allvarlig
överbeläggningskris på fängelserna. Mer ekonomiska och effektiva mekanismer
behövdes för att kontrollera brottsligheten, som alternativ till fängelserna. En
omfattande debatt pågick i landet om de säkerhetsfrågor som berördes och det fanns
många som motsatte sig en elektronisk övervakning, framför allt för att det påstods
vara mindre säkert för samhället. Regeringen och parlamentet godkände till slut den
grundläggande lagstiftning som behövdes 1999. Därefter togs följande steg: besök till
andra länder och studier av deras erfarenheter, utformningen av de informativa och
tekniska systemen med definition av utrustningarnas tekniska egenskaper,
genomförandet av ett internationellt anbudsförfarande för upphandling av
positionsbaserade telematiska övervakningstjänster, regleringen av lagen samt
rekrytering och utbildning av specialiserad personal. Upphandlingsavtalet för
övervakningstjänsterna undertecknades senare med ett värde på 2 704 956,05 euro.
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Den elektroniska övervakningen inleddes den 2 januari 2002, utvidgades sedan
gradvis och omfattade hela det nationella territoriet från och med 2005. I dag är
elektronisk övervakning av brottslingar en allmänt accepterad lösning i det
portugisiska samhället, med mycket låga nivåer när det gället fel eller misslyckanden,
och i genomsnitt tillämpas det på ca 1 000 brottslingar samtidigt.
3. Vad har du för yrkeserfarenheter från internationella multikulturella och
flerspråkiga organisationer eller institutioner baserade utanför ditt hemland?
3.1. Mellan 1985 och 1987 arbetade jag i den offentliga förvaltningen i Macao.
Eftersom detta är ett kinesiskt territorium under portugisisk förvaltning domineras
denna miljö till överväldigande del av kinesisk kultur. Jag organiserade och var
ansvarig för den macaoska förvaltningens huvudkontor för frågor rörande den
administrativa organisationen och informationsteknik. På kontoret fanns lika många
kinesiska och portugisiska medarbetare, som arbetade samtidigt med kinesiska och
portugisiska texter. Eftersom jag själv och en del portugisiska kollegor inte talade
kinesiska (kantonesiska), utan bara kunde ett par vanliga fraser, och eftersom våra
kinesiska kollegor inte talade portugisiska användes engelska som
kommunikationsspråk.
Denna erfarenhet ledde till att Macaos guvernör nominerade mig till kommittén för
införandet av det kinesiska språket, som bestod av viktiga personer vid Macaos
förvaltning och från det macaoska samhället, både portugiser och kineser. Kommittén
definierade de åtgärder som var nödvändiga för ett progressivt införande av kinesiska
som officiellt språk på alla nivåer i den territoriella förvaltningen, särskilt inom
rekryteringen av lokala tjänstemän och chefer, utvecklingen av rättssystemet och för
användning i förvaltningsorganen och domstolarna, och definierade även
översättningsmekanismerna mellan de två officiella språken. Detta arbete samt de
arbeten som följde var fundamentala för överlämnandet av förvaltningen till
Folkrepubliken Kina, vilket skedde smidigt i december 1999.
3.2. Från 1999 till 2004 var jag styrelseledamot i CEP – den europeiska
sammanslutningen för skyddstillsyn (http://www.cepprobation.org/), i början som
ledamot i styrelsen och 2001 valdes jag till ordförande i generalförsamlingen. CEP
har sitt säte i Utrecht i Nederländerna. Det är en internationell organisation som har
franska, engelska och tyska som arbetsspråk och den består för närvarande av organ
från justitieministerier, universitet och andra organisationer, från 36 europeiska
länder, med ansvar för att verkställa icke frihetsberövande påföljder, och syftar till att
bidra till skapandet av säkrare samhällen genom rehabilitering och social
återanpassning av brottslingar. Som ordförande ledde jag sammanträdena i
generalförsamlingen och i styrelsen, som består av element från 8 länder, och säkrade
den allmänna ledningen av organisationen, kontakterna med medlemsländernas
kriminalvårdsmyndigheter samt internationella organisationer som t.ex. Europarådet
och Europeiska unionen. Efter att jag lämnade tjänsten valdes jag till hedersledamot
av CEP i generalförsamlingen.
3.3. Min internationella erfarenhet inkluderar även deltagande i råd och tekniska möten i
Europeiska unionen, i olika instanser av OECD, FN, Europarådet, de
portugisisktalande ländernas gemenskap (CPLP), den ibero-amerikanska konferensen
för justitieministrar och civilministrar (Conferência Ibero-Americana de Ministros da
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Justiça e de Ministros da Administração Pública), Intosai och Eurosai,
kontaktkommittén för ordförandena i EU:s revisionsrätter samt deras
kontaktpersoner.
4. Har du beviljats ansvarsfrihet för ditt tidigare företagsledande arbete, om ett sådant
förfarande är tillämpligt?
När jag avslutade mina tidigare ledningspositioner – som chef för en offentlig myndighet
och generaldirektör – följde jag strikt alla lagbestämmelser när det gäller presentation av
rapporter och räkenskaper för behöriga myndigheter och det har aldrig uppkommit några
frågor.
5. Vilka av dina tidigare yrkespositioner var ett resultat av en politisk utnämning?
Positionen som statssekreterare i den offentliga förvaltningen, som regeringsledamot, är
en politisk utnämning, där premiärministern lämnar ett förslag och republikens president
gör utnämningen.
Positionen som kanslichef för en regeringsledamot beror på det förtroende som den
aktuella regeringsledamoten har. I mitt fall bör jag understryka att jag innehade dessa
positioner – som kanslichef för statssekreteraren och för justitieministern – i regeringar
med olika politiska orienteringar.
Positionerna som chef för en offentlig myndighet och som generaldirektör är, i Portugal,
positioner som tillsätts av premiärministern på förslag av den behörige ministern. De
utnämningar som jag fått har dock framför allt baserats på yrkeskompetens, vilket är
enkelt att bevisa med min yrkesbakgrund.
6. Vilka är de tre viktigaste beslut som du har varit med om att fatta i ditt yrkesliv?
6.1. Det finns tre beslut, bland flera, som jag speciellt vill framhålla här, och som innebar
ett större antal överväganden från min sida, eftersom jag visste att de skulle få
konsekvenser på nationell nivå och därmed leda till debatt.
6.2. ETT: upphävandet av mekanismerna för automatiska löneförhöjningar till
samtliga offentliganställda 2005.
Under 2005 hade personalkostnaderna inom de offentliga förvaltningarna i Portugal
nått en mycket hög nivå: kostnaderna motsvarade cirka 14,5 % av BNP, en nivå som
är mycket högre än genomsnittet i OECD-länderna. I det här sammanhanget, som jag
refererar till i svar 1.3, var det av fundamental betydelse att finna omedelbara
lösningar som hindrade att utgifterna ökade. Inom systemet som avser
befordringsgrunder och lönesättning för offentliganställda fanns dåförtiden
mekanismer för automatiska löneförhöjningar efter viss tjänstgöringstid som inte tog
hänsyn till budgetkapacitet. Regeringen fattade ett beslut, som jag hade handlagt och
förberett, som innebar upphävande av dessa mekanismer, samt frysning av flera andra
lönekomponenter och av fortsatta möjligheter till befordran. Det var naturligtvis ett
mycket kontroversiellt beslut, som påverkade de framtida inkomsterna för cirka
740 000 anställda och deras familjer. Därför fick jag alltså förhålla mig till de
fackliga organisationernas legitima krav och kamp, som i synnerhet yttrade sig i
strejker. Dessutom utsattes jag för en omfattande offentlig exponering, främst i
massmedia där jag fick försvara beslutet. En nödvändig följd av det här beslutet var
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att genomföra en komplett granskning av systemet för befordran och lönesättning, för
att främja lösningar som är anpassade till budgetförvaltningen.
6.3. TVÅ: fastställandet av 65 år som pensionsålder för samtliga offentliganställda
2005.
Som jag nämnde ovan hade de offentliganställda villkor för avgångsvederlag och
pensioner som var mycket bättre än avtalen som gällde för övriga löntagare. År 2005
uppkom frågan – i det ovannämnda sammanhanget– om dessa villkor verkligen
kunde upprätthållas, med hänsyn till rättvis fördelning och en hållbar utveckling av
statens finanser. Min handläggning ledde till att regeringen fattade ett beslut, som
innebar att initiera en process för konvergens mellan de offentliganställdas
pensionssystem och övriga portugisiska löntagares avtal. Ett viktigt symboliskt
element i processen för konvergens var att förändra pensionsåldern från 60 år till 65
år. Det betydde att samtliga offentliganställda som regel måste arbeta ytterligare fem
år för att erhålla sin pension. Det var alltså ett beslut som fick omfattande följder och
ledde till många kontroverser, samtidigt som det gav upphov till samma reaktioner
som nämnts under förra punkten. Det var ett andra beslut som bidrog till att minska
det offentliga underskottet, vilket skedde nästan omedelbart. Den 1 januari 2006
inleddes en övergångsperiod som nu har avslutats. För närvarande är pensionsåldern
65 år för samtliga offentliganställda. Denna åtgärd följdes av andra som antogs 2006
och 2007, samt ytterligare åtgärder senare som ledde till att konvergensen av
pensionssystemen nu är genomförd. För närvarande gäller samma pensionssystem för
samtliga portugiser.
6.4. TRE: 2009 ogiltigförklarades ett statligt kontrakt som syftade till att upprätta
ett offentlig-privat partnerskap till ett värde av 798 miljoner euro.
2008 genomfördes en uttagning till offentliga förordnanden, ledd av en oberoende
jury, där jag utsågs till domare i den portugisiska revisionsrätten. Därmed fick jag
lämna regeringen. Som även nämnts ovan i svar 2.3, fick jag under 2009 ett uppdrag
av den portugisiska revisionsrätten som innebar granskning av ett kontrakt med stor
ekonomisk betydelse. Det gällde ett offentlig-privat partnerskap för projektering,
konstruktion och drift av en motorväg. Fallet hade avsevärd juridisk och ekonomisk
komplexitet och stora intressen var inblandade. Oavsett vilket beslut som fattades,
skulle det få politiska följder. I handläggningen av fallet inför beslutet som
revisionsrätten senare tog, tillämpade jag gällande lagstiftning enligt rigorösa
principer, samt med den balans som är rättsväsendets princip. Beslutet som fattades
var ogynnsamt för regeringen, där jag själv tidigare hade ingått. Beslutet rönte stor
uppmärksamhet och publicitet, samt fick omfattande följder eftersom den
portugisiska revisionsrättens kommande beslut om liknande kontrakt fattades i
samma anda. Det ledde till att förfarandet vid upprättandet av avtalen delvis fick
göras om och att kontrakten därmed ändrades. Observera att beslutet, där jag var
föredragande, inte överklagades, trots att den möjligheten existerade.
Oavhängighet
7. Enligt fördraget måste revisionsrättens ledamöter fullgöra sina skyldigheter under
”full oavhängighet”. Hur skulle du tillämpa denna skyldighet på dina kommande
arbetsuppgifter?
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Jag har utövat en domares uppgifter i rätten under åtta år under totalt oberoende. Det finns
ingen som ger mig emot order eller anvisningar: Jag fattar beslut i enlighet med lagen och
följer mitt samvete, samtidigt som jag tar hänsyn till omständigheter som kan vara av
skiftande karaktär, t. ex: tekniska, sociala, ekonomiska och kulturella omständigheter.
Men jag tar hänsyn till dessa omständigheter inom ramen för lagen, i de fall lagen kan
tillämpas.
Beslutet, som jag hänvisar till under punkt 6.4, är ett av många fall som understryker mitt
oberoende.
Jag uppfattar mitt personliga oberoende som en konstruktiv beståndsdel för oberoendet
inom de institutioner där jag är verksam. Och vice-versa.
Om jag utnämns till ledamot av Europeiska revisionsrätten kommer jag att respektera och
upprätthålla respekten för de gällande principerna och reglerna i EU-fördragen och i
sekundärrätten. Det betyder att jag inte kommer att begära eller acceptera anvisningar från
regeringar eller från andra entiteter, samt att jag ska förebygga åtgärder som är oförenliga
med mina arbetsuppgifter, enligt vad som konkret anges i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt.
Jag kommer att avstå från alla former av yrkesutövning eller annan extern verksamhet
som är oförenlig med principen om oberoende. Mina professionella och personliga
kontakter med myndigheter och intressegrupper kommer alltid att präglas av respekt för
principen om oberoende.
Jag kommer att respektera Europeiska revisionsrättens etiska riktlinjer, som tillämpar och
införlivar Intosais etiska riktlinjer (Issai 30). Syftet med riktlinjerna är att se till att
revisionsrättens ledamöters dagliga beslut i såväl revisionsarbetet som i förvaltningen av
institutionen följer de etiska principer som fastställts av Intosai: integritet, oberoende,
objektivitet, opartiskhet, tystnadsplikt, sekretess och kompetens.
8. Har du eller dina närmaste släktingar (föräldrar, syskon, officiell partner och barn)
något företag eller några finansiella intressen eller några andra åtaganden som kan
komma i konflikt med dina kommande arbetsuppgifter?
Jag har inte något företag eller några finansiella intressen eller några andra åtaganden som
kan komma i konflikt med mina kommande arbetsuppgifter som ledamot av Europeiska
revisionsrätten.
Mina nära släktingar – syskon eller syskonbarn – har inte något företag eller några
finansiella intressen eller några andra åtaganden som kan komma i konflikt med mina
kommande arbetsuppgifter som ledamot av Europeiska revisionsrätten, om jag blir
utnämnd.
9. Är du beredd att redogöra för dina ekonomiska intressen och andra åtaganden inför
revisionsrättens ordförande och att offentliggöra dem?
Jag är fullt beredd att redogöra för alla mina finansiella intressen och andra åtaganden
inför revisionsrättens ordförande och att offentliggöra dem.
Det här kravet är ingenting nytt för mig. Jag har redan redogjort för detta i Portugal flera
gånger, i enlighet med portugisisk lag, i skriftliga dokument med deklarationer av mina
finansiella intressen och tillgångar. Deklarationerna förvaras hos den portugisiska
konstitutionsdomstolen och samtliga medborgare har fri tillgång till dem.
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10. Är du för närvarande inblandad i någon rättsprocess? Om så är fallet måste du
tillhandahålla fullständiga uppgifter.
Jag är för närvarande inte inblandad i någon rättsprocess.
11. Har du någon aktiv eller verkställande politisk roll? Om så är fallet, på vilken nivå?
Har du haft någon politisk position under de senaste 18 månaderna? Om så är fallet
måste du tillhandahålla fullständiga uppgifter.
Jag har inte någon aktiv eller verkställande politisk roll och har inte heller haft något
politiskt uppdrag under de senaste 18 månaderna. Mitt ämbete som domare vid
revisionsrätten, som jag utövat sedan juni 2008, tillåter inte den typen av uppdrag eller
roller.
12. Kommer du att avgå från alla ämbeten till vilka du är vald eller frånträda varje
aktiv post som innebär ansvar inom ett politiskt parti om du blir utnämnd till
ledamot av revisionsrätten?
Jag har inte något uppdrag som jag blivit vald till och inte heller något aktivt uppdrag med
ansvar inom något politisk parti.
13. Hur skulle du hantera ett allvarligt fall av regelbrott eller t.o.m. bedrägeri och/eller
korruption som rör personer som verkar i din hemmedlemsstat?
Jag skulle rigoröst tillämpa principen som säger att lagen är lika för alla.
Jag skulle säkerställa och se till att det inte förekommer någon form av diskriminering,
vare sig mellan medlemsstater eller personer och entiteter.
Om en sådan situation skulle uppstå, måste alla fakta granskas och rapporteras på ett
objektivt sätt. Om det finns fakta som tyder på oegentligheter bör de överlämnas till
utanordnare. Om det finns fakta som tyder på bedrägerier och/eller omständigheter som
tyder på korruption eller andra aktiviteter som är skadliga för EU:s finansiella intressen,
bör de rapporteras till Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.
I bägge fallen skulle jag på ett ytterst engagerat sätt verka för att reglerna och
förfarandena som tillämpas av Europeiska revisionsrätten ska respekteras och tillämpas
vid lämpligt tillfälle, vid situationer som måste utredas och åtgärdas.
Fullgörande av arbetsuppgifter
14. Vilka bör vara de viktigaste dragen i en sund ekonomisk förvaltningskultur i varje
offentlig förvaltning? Hur skulle revisionsrätten kunna hjälpa till med att genomföra
detta?
14.1. Först och främst bör en sund ekonomisk förvaltning av allmänna medel vara
baserad på medvetandet om att de finansiella resurser som står till de offentliga
institutionernas förfogande ”inte är våra”. I stället har vi fått förtroendet att förvalta
dem direkt eller indirekt från medborgarna. En sund ekonomisk förvaltningskultur
bör vara baserad på medvetenheten om att regeringar och andra enheter i den
offentliga sektorn bär ansvaret för en ekonomisk, effektiv och ändamålsenlig
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användning av resurserna som genereras från skatter och andra källor till
finansiering. Det offentliga ska uppfylla sitt rättsliga uppdrag och tillhandahålla
grundläggande tjänster av hög kvalitet till samhället.
14.2. Såsom EU:s externa revisor har revisionsrätten i uppdrag att förbättra EU:s
ekonomiska förvaltning och redovisning. Jag är väl medveten om att fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt föreskriver att unionens budget ska genomföras
enligt principen för sund ekonomisk förvaltning. Budgetförordningen, å sin sida,
föreskriver följande:
 En sund ekonomisk förvaltning bör respektera principerna om sparsamhet,
effektivitet och ändamålsenlighet: det innebär att medlen som står till
respektive institutions förfogande bör finnas tillgängliga i rätt tid, till bästa
pris i mängd och kvalitet som är adekvat (ekonomi), samt uppvisa den bästa
relationen mellan kostnader för utnyttjade medel och uppnådda resultat
(effektivitet). Dessutom bör de tillgängliga medlen möjliggöra de väntade
resultaten (principen om ändamålsenlighet).
 Budgeten bör genomföras på grundval av en effektiv och ändamålsenlig
intern kontroll, som kan anpassas till varierande former av budgetförvaltning
(direkt, delad eller indirekt).
 Specifika mål bör fastställas som är mätbara, som kan uppnås, samt är
relevanta och tidsbestämda för samtliga aktiviteter som finansieras av
budgeten.
14.3. Om jag utnämns till ledamot av revisionsrätten kommer jag alltså att engagera mig i
planeringen och genomförandet av finansiella revisioner och effektivitetsrevisioner
som syftar till följande:
 Revisionen ska inte bara tillhandahålla ett vederbörligen underbyggt
revisionsuttalande om grundprinciperna för en sund ekonomisk förvaltning, i
enlighet med föreskrifterna i budgetförordningen.
 Den ska även ge praktiska, relevanta och effektiva rekommendationer, som
kan bidra till förbättringar av förvaltnings- och kontrollsystemen, samt
definiera syften för de aktiviteter som finansieras av den europeiska
budgeten. Såväl yttranden som rekommendationer bör återges i rapporter,
som är tydliga, kortfattade och entydiga. De ska ge läsaren insikter, inte bara
om de risker som konstaterats under revisionens gång, utan även om den
granskade enhetens resultat och på vilket sätt riskerna kan minskas och
resultaten förbättras.
14.4. Under senare år har revisionsrätten publicerat ett växande antal specialrapporter
och nya produkter, särskilt de s.k. översiktliga analyserna och yttranden med
synpunkter på eget initiativ om specifika, utvalda förvaltningsteman och som
förutom rent finansiella frågor täcker områden inom ramen för EU:s finansiella och
ekonomiska styrning. Årsrapporten har också aktualiserats och innehåller numera
information som avser EU:s budgetresultat och de rapporter om resultat som
presenteras av kommissionen.
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Som ledamot av revisionsrätten är det min avsikt att arbeta för att främja denna
inriktning. Enligt min uppfattning, och med respekt för tillämplig rättsordning, är
denna inriktning av stor betydelse för vår strävan efter en fortsatt sund ekonomisk
förvaltning av de gemenskapens offentliga utgifter.
15. Enligt fördraget ska revisionsrätten biträda parlamentet när det utövar sina
kontrollbefogenheter i fråga om genomförandet av budgeten. Hur skulle du
ytterligare förbättra samarbetet mellan revisionsrätten och Europaparlamentet
(särskilt dess budgetkontrollutskott) för att stärka den offentliga tillsynen över
användningen av de allmänna utgifterna och förbättra valuta för pengarna?
15.1. Europaparlamentet spelar en mycket viktig roll utifrån att parlamentet ska granska
och ge ansvarsfrihet till huvudaktören inom förvaltningen av EU:s kostnader:
kommissionen. Revisionsrättens kan bistå parlamentet i denna funktion genom att
låta följande åtgärder ingå i dess allmänna strategiska mål, samt i strategin för
perioden 2013–2017: Antalet specialrapporter ska öka och särskild uppmärksamhet
ska ägnas åt att förstärka samarbetet med Europaparlamentet, genom fler kontakter
med parlamentet, samt med myndigheter som har ansvar för budget och
ansvarsfrihet. Revisionsrättens aktivitetsrapporter har uppfyllt dessa mål.
Revisionsrättens ordförande och övriga ledamöter har utökat sina kontakter med
Europaparlamentets utskott, i synnerhet budgetkontrollutskottet (CONT).
15.2. Jag anser att den fortsatta, konstruktiva dialogen mellan de två institutionerna på ett
signifikant sätt bidrar till att ge europeiska medborgare garantier för att offentliga
medel, som är underställda EU:s mål, används på ett ansvarsfullt sätt. Mot den
bakgrunden kommer jag att bidra med aktiva insatser för ett fördjupat samarbete med
Europaparlamentet, utan att ifrågasätta principen om institutionernas oberoende.
15.3. Jag kommer att finnas tillgänglig för att utvärdera och samla in förslag från
Europaparlamentet, i synnerhet från budgetkontrollutskottet, en instans som
revisionsrätten bör se som en primär samtalspartner inom flera områden, t.ex.
följande:
Inom verksamhetsområden som finansiell revision och efterlevnad, som är
relaterade till unionens budget och EU:s utvecklingsfonder.
Inom området för planering och förverkligande av effektivitetsrevisioner, som
kan ge upphov till specialrapporter, som i sin tur främjar principer och praxis
som leder till en sund ekonomisk förvaltning.
15.4. Jag kommer alltid att tillmötesgå förfrågningar från parlamentet om de önskar dra
nytta av min långa yrkeserfarenhet som oberoende förvaltare och revisor för
aktiviteter som finansieras av offentlig budget. Det gäller särskilt i fråga om tekniska
yttranden kring lagstiftning som påverkar gemenskapens ekonomiska förvaltning,
som deltagare i seminarier eller arbetsmöten som arrangeras av parlamentet, samt vid
uppdrag och tjänsteresor då parlamentet besöker medlemsstaterna eller tredjeländer,
som är relaterade till ämnen som hör till revisionsrättens kompetensområde.
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16. Vilket mervärde anser du att en effektivitetsrevision har, och hur bör resultaten av
sådana revisioner inlemmas i förvaltningen?
16.1. Effektivitetsrevisionerna spelar en allt viktigare roll. De bidrar till förbättrad kontroll
av utgifter och de offentliga tillgångarnas räntabilitet. Dessutom främjas en god
praktik för utnyttjandet av de resurser som står till de offentliga institutionernas
förfogande. Vid effektivitetsrevisioner bör målen formuleras i relation till
ekonomiska principer, effektivitet och ändamålsenlighet. Avsikten bör med andra ord
vara att avgöra om institutionernas i förväg definierade mål och resultat har uppnåtts,
samt till vilket pris. Till de föregående principerna tillkom nyligen etik, jämlikhet
och miljö (6 e:n enligt den engelska terminologin som tillämpar följande
beteckningar: Economy, Efficiency, Effectiveness, Ethics, Equality och Ecology).
16.2. Även om det innebär en väldig utmaning bör effektivitetsrevisionerna innehålla
förslag i form av rekommendationer om konstruktiva, logiska och välgrundade
insatser som ett resultat av revisionens mål, iakttagelser och slutsatser. Syftet är att
eliminera eller minimera de brister som upptäckts. Rekommendationerna bör riktas
till den behöriga enheten och bör inte omfatta handlingsplanerna i minsta detalj,
vilket hör till förvaltningens eget område som bör diskuteras i förväg och avtalas
med den som granskas. Slutligen bör revisionen ta hänsyn till tillfälle och kostnader
för genomförandet.
16.3. Resultatet av revisionen bör förse parlamentet med en tillförlitlig grundval för analys
och debatt med de ansvariga för de granskade institutionerna, i samband med att de
ska beviljas ansvarsfrihet. Samtidigt kan revisionen förse europeiska medborgare
med information om de europeiska fondernas funktionssätt och hur de används inom
olika områden, och därmed bidra till ökad transparens och förståelse för EU:s politik.
16.4. En revisor bör med jämna mellanrum undersöka i vilken utsträckning
rekommendationerna tillämpas, samt på vilket sätt korrigeringarna av de
identifierade bristerna bidrar till att förbättra förvaltningen av offentliga finansiella
resurser. Uppföljningen bör även ses som en sätt att öka revisorernas kännedom om
offentliga institutioners förvaltningspraxis, så att de inte behöver utgå från noll inom
de områden som revisionen avser.
17. Hur kan samarbetet mellan revisionsrätten, de nationella revisionsmyndigheterna
och Europaparlamentet (budgetkontrollutskottet) förbättras avseende revisionen av
EU:s budget?
17.1. EU-fördraget föreskriver att revisionsrätten och medlemsstaternas nationella
revisionsorgan samverkar i en anda av förtroende, samtidigt som de bibehåller sitt
oberoende. De är komplementära genom sin särart.
17.2. Min uppfattning är sålunda att revisionsrätten bör fortsätta att delta aktivt i
Kontaktkommittén för de högre revisionsorganen inom Europeiska unionen, och
förmedla sin kunskap och kompetens inom revision av EU-fonderna. Dessutom bör
revisionsrätten främja utvecklingen av metoder för samverkan och bästa praxis
mellan de nationella revisionsmyndigheterna, som syftar till konkreta resultat för en
gemensam revisionsverksamhet, speciellt ifråga om kontrollen av gemensam
förvaltning.
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17.3. I det avseendet instämmer jag i att revisionsrätten bör fortsätta dela kontrolluppgifter
för att upptäcka riskområden, främja koordinerat arbete med en eller flera nationella
revisionsmyndigheter för att genomföra gemensamma revisioner eller parallella
revisioner. Syften och metoder bör fastställas i förväg för att förhindra att samma
kontrollarbete utförs två gånger. Ett sådant arbetssätt leder till minskad arbetsbörda
för förvaltningsmyndigheterna och förmånstagarna.
17.4. I enlighet med mitt svar på fråga nr. 15 bör fortsatt uppmärksamhet ägnas åt att
förstärka samverkan med Europaparlamentet, som leder till fördjupade relationer
med budgetkontrollutskottet och andra parlamentsutskott. Därmed säkerställs
revisionsrättens verksamhet som en trygg grundval för parlamentet, såväl ifråga om
redovisningen av EU:s verksamhet som i utformandet av politiska insatser och hur
dessa påverkar EU:s budgetanslag.
17.5. Jag understryker på nytt min uppfattning att revisionsrätten i sitt årliga arbetsprogram
bör inkludera åtgärder som samverkar med viktiga områden och prioriteringar från
lagstiftarnas sida ifråga om EU:s offentliga finanser.
18. Hur skulle du ytterligare utveckla revisionsrättens rapportering för att se till att
Europaparlamentet får all nödvändig information om huruvida de uppgifter som
medlemsstaterna lämnar till kommissionen är korrekta?
18.1. Inom de budgetområden som omfattas av gemensam förvaltning bör
medlemsstaterna samarbeta med kommissionen och utforma system för övervakning
och intern kontroll. Dessa ska syfta till att säkerställa att användningen av fonderna
sker på ett adekvat sätt, i enlighet med gällande regler, samt att redovisningen
baseras på tillförlitlig information. Den interna kontrollen bör alltså både innefatta en
gemensam och en nationell dimension. Dessutom finns det ett flertal nationella
revisionsmyndigheter för revision av europeiska fonder som kontrolleras och
används av ländernas egen förvaltning, samtidigt som de utför revision av andra
områden som påverkar EU:s budget.
18.2. Mot denna bakgrund menar jag alltså att planeringen av revisionsrättens arbete
mycket väl kan innefatta en analys av systemen för internkontroll, som är relaterade
till förvaltningen av gemenskapens finansflöden, efter område och/eller medlemsstat,
cykliskt och med jämna mellanrum samt inom områden med förhöjd riskpotential.
Arbetet bör fokuseras på att överföringen av data sker på ett lagenligt, korrekt och
tillförlitligt sätt till olika nivåer och ansvarsområden inom förvaltningen av
gemenskapens finansiella flöden. Samverkan på frivillig basis mellan revisionsrätten
och de nationella revisionsmyndigheterna är alltså fundamental, med tanke på den
väldiga mängden revisionspunkter som blir aktuella. Rapporterna av resultaten från
dessa revisioner kan ge upphov till specialrapporter som publiceras av
revisionsmyndigheterna individuellt eller i samverkan. Revisionsrapporterna ska vara
koncisa och relevanta samt vara skrivna på ett enkelt och klart språk, så att behöriga
enheter (såväl nationella som inom gemenskapen) kan förses med aktuell
information. Dessutom ska de fungera som ett kommunikativt verktyg för att sprida
kunskap om bästa praxis inom gemenskapens institutioner och medlemsstaternas
myndigheter.
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Övriga frågor
19. Kommer du att dra tillbaka din kandidatur om parlamentet inte skulle stödja din
nominering till ledamot av revisionsrätten?
I mina svar på tidigare frågor, i överensstämmelse med fördragen, har jag vid flera
tillfällen framhållit och betonat att revisionsrättens förhållande till Europaparlamentet är
primärt. För att revisionsrätten ska kunna utföra sitt uppdrag och fullgöra sina
arbetsuppgifter på ett adekvat sätt är det av fundamental betydelse att revisionsrätten har
goda relationer med Europaparlamentet. Därför anser jag att Europaparlamentets
samtycke till utnämningen av ledamöter i Europeiska revisionsrätten är en mycket viktig
förutsättning för dialogen och samarbetet som bör finnas mellan institutionerna.
Om Europaparlamentet inte ger sitt samtycke till min utnämning kommer jag alltså att dra
tillbaka min kandidatur.
Men eftersom bakgrunden till min kandidatur är ett beslut av Portugals regering om min
nominering, som togs efter en session i det portugisiska parlamentet där andra kandidater
deltog, måste jag först konsultera portugisiska myndigheter, innan jag kan vidta åtgärden
som nämns ovan.
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