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Pergunta com pedido de resposta oral O-000141/2013 

ao Conselho 
Artigo 115.º do Regimento 

Roberto Gualtieri 
em nome do Grupo S&D 

Elmar Brok 
em nome do Grupo PPE 

Sven Giegold 
em nome do Grupo Verts/ALE 

Guy Verhofstadt 
em nome do Grupo ALDE 

Assunto: Convite à apresentação de candidaturas para o Tribunal Administrativo do Mecanismo 
Europeu de Estabilidade 

O Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), na qualidade de «instituição financeira internacional», 
publicou recentemente no seu sítio Web um convite à apresentação de candidaturas com o propósito 
de criar um Tribunal Administrativo composto por cinco juízes permanentes, nomeados por cinco 
anos, os quais não poderiam exercer qualquer outro cargo durante este mandato. O MEE emprega 
atualmente cerca de 100 funcionários. O artigo 17.º do projeto de Estatuto do Tribunal Administrativo 
do Mecanismo Europeu de Estabilidade prevê que «se, após um pedido do MEE, o Tribunal de 
Justiça da União Europeia autorizar o acesso do MEE à jurisdição do Tribunal de Justiça da União 
Europeia em matéria de questões de pessoal através do Tribunal da Função Pública deste último, o 
Tribunal [do MEE] será dissolvido...». 

Pode o Conselho esclarecer: 

1. Que base jurídica do Tratado do MEE prevê a criação de um Tribunal Administrativo do 
Mecanismo Europeu de Estabilidade? 

2. Não será a criação de um tribunal em matéria de pessoal do MEE manifestamente 
desproporcionada, tendo em conta que o MEE emprega apenas cerca de 100 funcionários, e 
contrária ao princípio da boa administração e da adequada utilização do dinheiro público? 

3. Nos termos do artigo 17.º do Estatuto do Tribunal Administrativo do Mecanismo Europeu de 
Estabilidade, o TJUE está autorizado a apreciar os processos em matéria de questões de 
pessoal do MEE, a pedido desta instituição. Por que razão, nesse caso, não apresenta o MEE o 
referido pedido desde o início, em lugar de criar um novo órgão? Ou, em alternativa, por que 
razão não adota o Conselho de Governadores do MEE uma disposição atribuindo o referido 
papel ao TJUE, através do Tribunal da Função Pública, como previsto no artigo 5.º, n.º 7, alínea 
n), do Tratado MEE, nomeadamente tendo em conta o processo C-370/12 (Pringle/Irlanda), no 
âmbito do qual o Tribunal de Justiça decidiu que «embora o Tratado MEE recorra a instituições 
da União, designadamente à Comissão e ao BCE, essa circunstância não é, em qualquer caso, 
suscetível de afetar a validade da Decisão 2011/199, que se limita a prever a criação de um 
mecanismo de estabilidade para os Estados Membros e nada dispõe sobre um papel eventual 
das instituições da União nesse contexto»? 
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Transmissão: 6.12.2013 
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