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Questionário destinado aos novos Comissários 2004-2009 

 
 

PERGUNTAS DE CARÁCTER GERAL 
 
I.   Dados pessoais e profissionais 
 
1. Que aspectos das suas qualificações pessoais e da sua experiência profissional considera 
serem de relevância particular no contexto da sua nomeação e das suas futuras funções de 
Comissário? 
 
 
II. Independência 
 
2. Como descreve a obrigação de exercer as suas funções com independência e como pensa 
concretamente pôr em prática este princípio? 
 
3. Poderá prestar ao Parlamento Europeu informações circunstanciadas sobre a sua situação e os 
seus interesses, recentes e actuais, em matéria empresarial, financeira e política, bem como sobre 
quaisquer outros compromissos susceptíveis de colidir com as suas futuras funções?  
 
III. Futuro da União Europeia 
 
4. Até à plena ratificação do Tratado Constitucional, a Comissão e os seus membros encontram-
se obviamente vinculados aos Tratados em vigor. Todavia, tendo sido adoptado o Tratado 
Constitucional, que acções pode a Comissão, em seu entender, desde já empreender, sem 
aguardar a respectiva ratificação formal? 
 
5. A Estratégia de Lisboa constitui uma estratégia a implementar ao longo de dez anos, que visa 
tornar a UE na economia mais dinâmica, competitiva e sustentada do mundo até 2010. A 
estratégia de Lisboa compreende os três pilares do desenvolvimento sustentado: a economia, os 
assuntos sociais e o ambiente. A data de 2010 coincide com o termo do seu mandato. Na sua 
qualidade de Comissário, como procederia para acelerar a realização de progressos no sentido 
das metas fixadas em Lisboa e quais seriam, em seu entender, as principais prioridades? 
 
6. Como se propõe melhorar a imagem pública da Comissão? 
  
IV. Responsabilidade democrática perante o Parlamento Europeu 
 
7. Como encara a sua responsabilidade perante o Parlamento Europeu?  
 

a) De um ponto de vista estritamente político, considera que, caso seja negativo o resultado de 
uma audição, o Comissário indigitado em causa deveria retirar a sua candidatura?  
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b) Em que medida se considera responsável pelas respostas dadas pelos seus serviços ao 
Parlamento em resultado de pedidos emanados da Comissão das Petições ou de outras 
comissões competentes quanto à matéria de fundo? Se chamado a justificar ou a explicar 
anteriores actos ou omissões da Comissão, em que medida se considera responsável 
perante o Parlamento? 
 
c) Que significa para si a noção de responsabilidade política perante o Parlamento pelas 
actividades da sua Direcção-Geral/das suas Direcções-Gerais? Que medidas tenciona 
adoptar no intuito de assegurar a boa gestão da sua Direcção-Geral/das suas 
Direcções-Gerais? 

 
8. Que importância atribui à implementação da cooperação interinstitucional 
(Comissão-Parlamento), designadamente com as comissões parlamentares da sua área de 
competências? Neste novo contexto, que significado tem para si a transparência no procedimento 
legislativo interinstitucional entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão, bem como 
nas relações interinstitucionais em geral? 
 
V.  Integração das questões de género em todas as políticas (gender mainstreaming)   
 
9. Que medidas concretas entende serem necessárias para garantir que o princípio da integração 
das questões de género em todas as políticas (gender mainstreaming) seja aplicado na sua área 
específica de competências? Tem uma estratégia política para o efeito? Que recursos financeiros 
e humanos entende serem necessários para dar aplicação ao princípio da integração das questões 
de género em todas as acções políticas do seu pelouro?  
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