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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão dos Assuntos Constitucionais, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Observa que, nas instituições europeias, diferentes medidas legislativas destinadas a 
prevenir conflitos de interesses contêm diversas definições da expressão «conflito de 
interesses»; considera, por conseguinte, que o termo deve ser entendido como um 
conflito entre os deveres públicos e os interesses privados de um funcionário público, 
em que o funcionário tenha interesses da sua esfera pessoal que possam influenciar 
indevidamente o exercício das suas funções e responsabilidades oficiais; refere, no 
entanto, que uma definição deste tipo tem um caráter evolutivo e que a transparência 
plena não garante necessariamente a ausência de conflitos de interesses nem a confiança 
do público; 

2. Considera que a análise das declarações dos comissários indigitados, com vista a inferir 
um conflito de interesses, reveste-se de importância institucional e democrática 
fundamental e deve ser levada a cabo com a máxima atenção, empenho e sentido de 
responsabilidade;

3. Considera igualmente que é frequentemente essencial dispor de informações e 
documentos que vão além da declaração de interesses financeiros dos comissários 
indigitados, para que a análise seja exaustiva e rigorosa e para excluir a possibilidade de 
conflito de interesses;

4. Considera, por conseguinte, que a Comissão dos Assuntos Jurídicos deve dispor de 
tempo suficiente para avaliar os eventuais conflitos de interesses; considera, além disso, 
que devem ser disponibilizados recursos, ferramentas e competências suficientes para a 
comissão verificar e encontrar as informações necessárias;

5. Considera que, dada a natureza sofisticada e complexa desta responsabilidade, o 
estabelecimento de um possível conflito de interesses deve ser despolitizado e realizado 
de forma independente e sistemática, com a assistência de um organismo com 
experiência e conhecimentos relevantes;

6. Considera que, para se conseguir adquirir os conhecimentos adequados, o futuro 
organismo de ética deve dispor de uma estrutura permanente, independente e colegial e 
a sua composição deve ser baseada em posições institucionais específicas, como a do 
presidente do Tribunal de Justiça, ou na nomeação de peritos por cada instituição da 
UE;

7. Recomenda, por conseguinte, que, embora mantendo plenamente a sua competência 
nesta matéria, a Comissão dos Assuntos Jurídicos apenas decida sobre a existência de 
um conflito de interesses depois de ter recebido uma recomendação não vinculativa 
desse organismo consultivo independente composto por peritos; 

8. Considera ainda que esse futuro organismo consultivo também pode ser incumbido da 
tarefa mais abrangente de examinar os conflitos de interesses nas instituições e agências 
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da UE em geral, desempenhando, de forma complementar e equilibrada, tanto um papel 
preventivo através de competências de sensibilização e de orientação ética, como um 
papel em matéria de conformidade.


