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Síntese 
À luz da actual controvérsia em torno da nomeação da nova Comissão, a Comissão dos Assuntos 
Constitucionais encarregou o Deputado Andrew Duff de elaborar uma análise do procedimento de 
audições.  
 
O seu documento de trabalho conclui que, apesar de algumas insuficiências, o actual procedimento 
é válido.  
 

"O actual procedimento de investidura foi aceite não só pela Comissão e pelo Parlamento mas 
também pelo Conselho e pelos Estados-Membros. Constitui um exercício importante para os 
meios de comunicação social. Trata-se de um processo legítimo, com consequências políticas. 
Tal como o Presidente Durão Barroso disse, o processo de aprovação é muito mais rigoroso do 
que tudo aquilo que tem que ver com as indigitações pelos governos nacionais. 
Não obstante, é evidente que existe margem para um melhoramento considerável dos 
procedimentos, se se pretender assegurar, no futuro, um maior grau de equidade entre os 
candidatos, um diálogo mais intenso entre a Comissão e o Parlamento e uma avaliação mais 
cabal."  

 
O documento critica as disposições do Tratado referentes à nomeação da Comissão, porque 
entende serem "tipicamente demasiado complicadas" e identifica insuficiências no Regimento do 
Parlamento.  
 
O autor põe em causa o formato rígido das audições e sugere que é necessário um diálogo político 
mais sólido que permita aos deputados influenciar a elaboração do programa da nova Comissão. 
Aduz ainda que a condução de algumas das audições levou a uma certa superficialidade. 
 
Andrew Duff põe em duvida o valor das perguntas escritas, afirmando que as perguntas de carácter 
geral eram demasiado vagas para serem úteis e as perguntas de cariz político eram demasiado 
técnicas. 
 
O documento critica a ausência de "um procedimento coordenado que assegure o exame rigoroso 
horizontal dos resultados das audições" e entende que o Parlamento não dispõe de qualquer 
mecanismo seguro para discernir a orientação política geral da nova Comissão.  
 
As cartas de avaliação caracterizaram-se por "um formato desigual, disparidade de abordagens e 
mensagens ambíguas".  
 
O autor formula diversas propostas de grande alcance para a reforma do sistema, designadamente a 
criação de uma Grande comissão especial encarregada de conduzir as futuras audições. Insiste em 
padrões mais elevados em matéria de divulgação. 
 
O Parlamento irá dispor de mais poderes ao abrigo da Constituição e é essencial que os seus 
procedimentos de investidura sejam adequados para lhe permitir exercer as suas novas 
responsabilidades. Andrew Duff sugere que as eleições do Parlamento Europeu sejam antecipadas 
para Maio de 2009, a fim de os deputados europeus disporem de tempo suficiente para preparar as 
suas primeiras consultas com o Conselho Europeu no que se refere à escolha do Presidente da 
Comissão. 

__________________________ 
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Como o Parlamento Europeu aprova a Comissão 
 
A Comissão dos Assuntos Constitucionais decidiu analisar o procedimento através do qual o 
Parlamento Europeu aprova uma nova Comissão. 
  
1. O TRATADO EM TEORIA E NA PRÁTICA  
 
Vale a pena recordar que o actual procedimento estabelecido pelos Tratados - recentemente revisto 
pelo Tratado de Nice - é tipicamente demasiado complicado. Em sucessivas CIG, o Parlamento 
Europeu mostrou preocupação pelo facto de a Comissão gozar de uma dupla legitimidade visto 
que é nomeada pelo Conselho Europeu e pelo Parlamento Europeu e deve prestar contas a ambas 
as Instituições1. Isto levou a alguma tensão entre o Parlamento e os Estados-Membros, tensão essa 
que mais uma vez se sentiu durante a Convenção.  
 
O Tratado de Maastricht deu ao Parlamento o direito a ser consultado sobre a nomeação do 
Presidente da Comissão, bem como o de votar a aprovação do Colégio de Comissários no seu 
conjunto2. O Tratado de Amesterdão alargou o poder de aprovação do Parlamento no que se refere 
à aprovação do Presidente da Comissão3. O Tratado de Nice praticamente não alterou os poderes 
do Parlamento, mas passou a permitir que o Conselho, actuando a nível dos Chefes de governo, 
possa decidir por maioria qualificada em vez de por unanimidade4. 
 
É óbvio que, de acordo com o actual Tratado, o Parlamento Europeu "não elege", no sentido lato, a 
Comissão. O que se passou em 2004, foi o seguinte: em Junho, após as eleições parlamentares 
europeias e depois de um desacordo inicial, o Conselho Europeu nomeou José Manuel Durão 
Barroso; em Julho, depois de constituído o novo Parlamento, Durão Barroso reuniu-se com a 
Conferência dos Presidentes e esteve presente nas reuniões dos Grupos políticos. Após ter ouvido 
uma sua declaração, e depois de um longo debate que durou dois dias, o Parlamento aprovou (por 
votação secreta) a nomeação de José Manuel Durão Barroso como Presidente da Comissão5. O 
Conselho, deliberando por maioria qualificada e "de comum acordo" com Durão Barroso, adoptou 
então a lista das personalidades que tinham sido propostas por cada Estado-Membro. Em teoria, 
Durão Barroso poderia ter rejeitado qualquer um dos candidatos. No entanto, actuando de forma 
mais realista, tentou influenciar alguns Primeiros-ministros nas suas escolhas, particularmente no 
que diz respeito ao género dos candidatos. Nos seus esforços para obter um maior número de 
mulheres para a sua Comissão, prometeu-lhes funções de maior responsabilidade. Embora os 
poderes de que dispõe para escolher os seus colegas sejam limitados - Durão Barroso chamou-lhe 
"um encontro com desconhecidos" -, o Presidente dispõe doravante da liberdade de atribuir as 
pastas da Comissão6. 
 

                                                 
1 O direito de investidura foi reclamado pela primeira vez pela Assembleia Parlamentar Europeia já em Novembro de 1960 (relator: 
Maurice Faure). A primeira votação do Parlamento foi em 1979, para aceitar a Comissão Thorn. Após a Declaração de Estugarda 
em 1983, a Comissão Delors, antes de tomar posse perante o Tribunal de Justiça, teve de esperar o parecer do Parlamento. 
2 Nº 2 do artigo 158º do TCE. Este procedimento foi utilizado para a Comissão Santer, investida em 1994.  
3 Nº 2 do artigo 214º do TCE. Este procedimento foi utilizado para a Comissão Prodi, investida em 1999.  
4 Nº 2 do artigo 214º do TCE revisto. Este procedimento foi utilizado para a Comissão Barroso, agora investida.  
5 Havia mesmo uma curta suspensão entre o fim do debate e a votação para acomodar as reuniões dos grupos. A votação, em 22 de 
Julho, foi de 413 a favor, 251 contra e 44 abstenções. Isto compara-se com a eleição de Maio de 1999, de Romano Prodi, com 392 
votos a favor, 71 contra e com 41 abstenções. De notar que o escrutínio secreto só foi introduzido com a alteração do Regimento em 
2002.  
6 Nº 2 do artigo 217º do TCE.  
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Apesar de o Presidente não ter uma completa liberdade de escolha da sua Comissão, o Tratado de 
Nice atribui-lhe o poder de nomear (e demitir) vice-presidentes e insistir na renúncia de qualquer 
membro da Comissão "após aprovação pelo Colégio".1 A Comissão decidiria nestas matérias por 
maioria simples. Estas modificações foram introduzidas na sequência do caso do dentista da Sra. 
Cresson. Durante o mandato da Comissão Prodi, foi levantada a questão da prestação individual de 
contas pelos Comissários, muito especialmente no contexto do processo "Eurostat". Durante as 
audições para a Comissão Barroso, a questão do conflito de interesses ganhou nova proeminência. 
Vários deputados estavam compreensivelmente ansiosos por sublinhar a importância do novo 
direito de forçar um dos Comissários a demitir-se. As especulações acerca da franco-maçonaria e a 
tardia revelação da anterior condenação de Jacques Barrot chamaram as atenções para a 
necessidade da transparência da divulgação. Cada escândalo leva, muito justa e inevitavelmente, a 
regras mais rigorosas. Apesar das grandes discrepâncias existentes em termos de cultura política 
no continente europeu, o controlo exercido pelo Parlamento Europeu sobre a Comissão - que 
atingiu o seu ponto mais alto durante o processo de aprovação - está a estabelecer normas de 
responsabilidade política na União Europeia que exigem elevados padrões de probidade, 
integridade e transparência. É, de facto, absolutamente correcto que, quando se trata de 
democracia, a integração europeia assente nos mais elevados factores comuns e não nos mais 
baixos denominadores comuns. 
 
2. O REGIMENTO DO PARLAMENTO  
 
Em 1993, o Parlamento introduziu no seu Regimento regras processuais referentes à investidura da 
Comissão de forma a reflectir os seus novos poderes consignados no Tratado de Maastricht. Para 
ser consentâneo com o aumento muito significativo do seu papel e com as modificações do 
Tratado, o Regimento do Parlamento foi alterado em 1996, 1999 e 2002. 
  
O artigo 98º refere-se à eleição do presidente da Comissão. Na sua versão actual, diz: 
  
"1.   Logo que o Conselho tenha chegado a acordo quanto a uma proposta para a designação do 

Presidente da Comissão, o Presidente convidará o candidato indigitado a proferir uma 
declaração e a apresentar as suas orientações políticas perante o Parlamento. A declaração 
será seguida de debate. 

 
 O Conselho será convidado a participar no debate. 
 
2. O Parlamento aprovará ou rejeitará a designação proposta por maioria dos votos expressos.  
 
 A votação será feita por escrutínio secreto. 
 
3. Se o candidato for eleito, o Presidente informará desse facto o Conselho, e solicitará a este e 

ao Presidente eleito da Comissão que proponham, de comum acordo, os candidatos para os 
diferentes cargos de membros da Comissão. 

 
4. Caso o Parlamento não aprove a designação proposta, o Presidente convidará o Conselho a 

propor um novo candidato." 
  

                                                 
1 Nºs 3 e 4 do artigo 217º do TCE.  
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No caso de José Manuel Durão Barroso, este procedimento foi seguido à letra, independentemente 
do facto de o Conselho se ter recusado a participar no debate de Julho.  

Apesar de ser estranha à tradição europeia, o Parlamento, conscientemente, recorreu à prática de 
audições utilizada pelo Congresso dos EUA1. Na sua versão actual, o artigo 99º, referente à eleição 
do resto da Comissão, diz:  

"1.   O Presidente, após consulta do Presidente eleito da Comissão, convidará os candidatos 
indigitados pelo Presidente eleito da Comissão e pelo Conselho para os vários cargos de 
membros da Comissão a comparecerem perante as diferentes comissões parlamentares, 
consoante os seus prováveis domínios de actividade. Estas audições serão públicas. 

 
2. Cada comissão convidará o candidato indigitado a fazer uma declaração e a responder a 

perguntas. 
 
3. O Presidente eleito da Comissão apresentará o colégio dos membros da Comissão e o 

respectivo programa em declaração a proferir em sessão do Parlamento, na qual todos os 
membros do Conselho serão convidados a participar. A declaração será seguida de debate. 

 
4. A fim de encerrar o debate, qualquer grupo político ou um mínimo de trinta e sete deputados 

poderão apresentar uma proposta de resolução. Aplicar-se-á a estas propostas o disposto nos 
nºs 3, 4 e 5 do artigo 103º.  

 
 Na sequência da votação da proposta de resolução, o Parlamento elegerá ou rejeitará a 

Comissão por maioria dos votos expressos. 
 
 A votação será nominal. 
 
 O Parlamento pode adiar a votação para a sessão seguinte. 
 
5. O Presidente informará o Conselho da eleição ou da rejeição da Comissão. 
 
6.  Caso se verifiquem mudanças na atribuição de pelouros no decurso do mandato da 

Comissão, os membros da Comissão visados serão convidados a comparecer perante a 
comissão encarregada do respectivo domínio de actividade." 

  

Denota-se uma certa falta de precisão no Regimento no que se refere às audições.2  

3. AS AUDIÇÕES  

Nos termos do Regimento, o Parlamento realizou audições formais de todos os novos Comissários, 
com excepção do Presidente designado, entre 27 de Setembro e 11 de Outubro. As audições foram 
realizadas pela primeira vez em 1994 e, depois, em 1999. Foram de novo realizadas em Maio de 
                                                 
1 Ver secção 5, infra.  
2  Há igualmente a expressão de um desejo algo quimérico no artigo 99º: há a esperança de que um dia o Conselho, no seu todo, 
participará num debate parlamentar. A disposição que prevê que o Presidente apresente o "programa" da Comissão parece 
igualmente deslocada. Na prática, Durão Barroso, tal como o seu antecessor Romano Prodi, esperará até ao Ano Novo, quando o 
novo colégio se tiver já instalado, para apresentar o seu verdadeiro programa de trabalho, atitude que parece sensata e que deveria 
ser correctamente reflectida no Regimento. 
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2004, para os dez novos Comissários dos Estados-Membros aderentes.  

As últimas audições foram organizadas pelo Serviço de Coordenação Legislativa, serviço comum 
às DG Políticas Internas e Políticas Externas, sob os auspícios da Conferência dos Presidentes das 
Comissões (CPC). A Conferência dos Presidentes participou nas últimas fases das preparações. 
Houve duas mudanças principais em relação à prática anterior, referentes à disposição da sala e à 
forma do questionário. Foi decidido optar por perguntas "pingue-pongue", com resposta imediata 
do candidato, assim como permitir a todos os membros de cada comissão - isto é, todos os 
deputados do Parlamento Europeu! - a possibilidade de formular uma pergunta. A CPC sugeriu 
que, como directriz, fossem dados cinco minutos para cada pergunta e resposta mais a pergunta 
suplementar e respectiva resposta e que o tempo de uso da palavra fosse repartido de acordo com a 
fórmula D'Hondt utilizada para as sessões plenárias, em vez da prática mais flexível (e 
meritocrática) seguida nas reuniões de comissão. Um tão grande número de oradores obrigou cada 
uma das audições a ter uma duração de três longas horas, duração que foi rigidamente respeitada, 
apesar do facto óbvio de que em algumas audições os candidatos menos capazes acabaram por se 
atolar1. 

As audições dos 24 candidatos foram organizadas por 18 comissões parlamentares, 
frequentemente trabalhando com outras comissões quando responsabilidades sectoriais se 
sobrepunham. Eram permitidos três graus de colaboração: uma reunião inteiramente conjunta, uma 
reunião conjunta parcial ou uma delegação subsidiária. A ligação entre comissões não decorreu, 
contudo, sem problemas: sempre que não se chegou a um acordo satisfatório, houve risco de 
fragmentação da audição. A única excepção à regra acordada de uma audição por candidato foi o 
caso de Rocco Buttiglione, que foi obrigado a uma segunda audição de 90 minutos, em 
consequência de um conflito de competências entre os presidentes da Comissão das Liberdades 
Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos e a Comissão dos Assuntos Jurídicos.  

Cada Comissário indigitado teve que preencher para a Comissão (mas não para o Parlamento) uma 
declaração relativa aos seus interesses financeiros e profissionais, que foi depois enviada para o 
sítio Web da Comissão2. No entanto, nem todas estas declarações, que revestem a forma de um 
anexo ao Código de Conduta da Comissão, foram colocadas à disposição dos deputados.  

Antes das audições, cada candidato foi confrontado com um grande número de perguntas escritas 
do Parlamento. O Regimento do Parlamento não faz qualquer menção a perguntas escritas, já para 
não falar do seu objectivo, tema ou número. A resposta às perguntas escritas ocupou muitos 
funcionários da Comissão durante várias semanas. A participação directa dos candidatos da 
Comissão neste processo nem sempre foi evidente. Além disso, tornou-se evidente durante as 
audições que nem todos os deputados se deram ao incómodo de ler as respostas. As perguntas 
consistiam em duas partes: 16 perguntas gerais colocadas a todos os candidatos, seguidas de um 
número não limitado de perguntas de política específicas. As perguntas gerais eram demasiado 
vagas para serem significativas, e, em todo o caso, invocaram respostas cuidadosamente 

                                                 
1 As audições de três horas foram igualmente uma experiência mental e fisicamente bastante cansativa para muitos dos 
participantes, não excluindo o autor deste documento de trabalho que, para o acompanhamento das mesmas, contou com a 
prestimosa assistência de Wolfgang Leonhardt e Einars Punkstins, do secretariado da Comissão AFCO, e de Guilherme 
McLaughlin, seu conselheiro.  
2 Embora os candidatos da Comissão sejam examinados no que se refere aos seus interesses financeiros, não há nenhum tipo de 
exame seguro comparável ao existente na maioria dos Estados-Membros para os novos ministros designados para o governo. A 
ausência de um mecanismo seguro a nível da UE significa que a Comissão teria que basear-se em procedimentos díspares e longos 
de desobstrução da segurança nacional. A Comissão escolheu não o fazer.  
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coordenadas da Comissão; as perguntas de cariz político frequentemente atingiam um nível de 
detalhe minucioso, impróprio de um princípio de mandato da Comissão e antes de o colégio ter 
podido formular substantivamente o seu programa de trabalho futuro. Embora a CPC tivesse 
tentado limitá-lo, o número de perguntas de cariz político diferiu amplamente de candidato para 
candidato, situando-se entre 6 e cerca de 30. De qualquer modo, a maioria das comissões já tinha 
começado a elaborar perguntas em Julho, antes que a CPC se ocupasse desta matéria (proceder a 
uma selecção ex-post de perguntas que tivessem já sido votadas nas comissões seria uma tarefa 
delicada.)  

O Regimento é igualmente omisso quanto à organização, ao calendário, à conduta e à avaliação 
das próprias audições. Não estão definidos quaisquer critérios objectivos ou procedimentos 
especiais. Nenhuma orientação é dada às comissões relativamente ao que devem procurar saber do 
candidato da Comissão em termos de equilíbrio entre a competência política, a experiência 
profissional ou os conhecimentos técnicos. Não há nenhum mecanismo sistemático para avaliar as 
suas respostas às perguntas de política geral. Nada é dito sobre a declaração de interesses 
financeiros ou outros interesses para além daquilo que a própria Comissão exige. Pior ainda, não 
há nenhuma disposição relativa a um procedimento coordenado que assegure o exame rigoroso 
horizontal do resultado das audições.  

Daí que não surpreenda o facto de a conduta das sessões ter sido variável. Alguns presidentes 
vigiavam o relógio e limitavam cada pergunta e resposta a cinco minutos, independentemente do 
seu teor. Essa abordagem mecanicista teve como resultado uma certa superficialidade dos 
trabalhos. Outros presidentes conseguiram agrupar as perguntas por temas e impediram que 
qualquer deputado colocasse individualmente duas ou três grandes perguntas complexas 
simultâneas. Alguns permitiram ainda que se desenvolvesse um diálogo mais político e 
incentivaram a perguntas suplementares. Vários deputados, contudo, abusaram da noção de 
perguntas suplementares, trazendo à cena temas completamente novos. 

Certas audições foram indevidamente dominadas por perguntas sobre políticas nacionais por parte 
de deputados compatriotas do candidato, em detrimento de uma perspectiva europeia global. 
Noutras foram exigidas respostas pessoais relativamente a questões éticas delicadas, expondo-se 
assim as muito grandes diferenças culturais que co-existem na União Europeia. 
 
Embora em todas as audições fosse permitido que cada membro da comissão em causa colocasse 
uma pergunta, uma ou duas comissões conseguiram incluir uma série de perguntas livres no final 
da reunião, o que permitiu abordar temas mais políticos e, mesmo, inesperados. As audições mais 
bem sucedidas foram aquelas em que os deputados tentaram, conscientemente, influenciar a 
política da futura Comissão, o que denota alguma preparação estratégica para as audições, pelo 
menos no que diz respeito a alguns dos deputados.  

Em audições precedentes, o Comissário indigitado sentava-se junto da presidência e do 
secretariado da comissão, na tribuna. Desta vez, sentava-se sozinho num estrado sobrelevado, em 
frente da tribuna. Mas esta disposição, embora constitua um melhoramento, também foi criticada1. 
Os candidatos encontravam-se de costas para o presidente e os vice-presidentes das comissões, 
facto julgado descortês e inconveniente.  

4. AS CARTAS DE AVALIAÇÃO  
                                                 
1 Todas na sala 1A2, sem janelas. Foi providenciada uma sala de escuta (3C50), que foi quase totalmente preenchida por membros 
de grupos de pressão e assistentes.  
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Para razões de ordem logística, não foi feita qualquer transcrição in extenso das audições. Em vez 
disso, cada comissão elaborou uma carta avaliando o resultado da sua audição. Nas suas linhas 
directrizes, a CPC tentou recolher nas cartas as qualificações pessoais dos candidatos, a sua 
capacidade de diálogo com o Parlamento e a sua competência na área de política relevante. A 
intenção era de que cada compromisso político expresso fosse registado na carta - provavelmente 
uma orientação contraproducente, que inibiu os candidatos. Na prática, as cartas tendem a registar 
se o candidato tem ou não sentido de humor e capacidades de comunicação. Todas as cartas 
tentavam também avaliar o grau de preparação dos candidatos.  

Em 1999, as cartas foram enviadas por via confidencial ao Presidente da Conferência dos 
Presidentes de Comissões; a CPC procedeu a um exame horizontal rigoroso das cartas antes de as 
transmitir, com uma recomendação, ao Presidente do Parlamento1. Em 2004, este procedimento de 
exame pela CPC foi eliminado e as cartas foram enviadas directamente, ainda que, de forma 
ostensiva, por via confidencial, pelo presidente de cada comissão ao Presidente do Parlamento. 
  
Em 13 de Outubro, a Conferência dos Presidentes recebeu as cartas e enviou-as, sem comentários, 
a Durão Barroso, solicitando as suas reacções. Ao mesmo tempo, as cartas foram inseridas no sítio 
Web do Parlamento. Das recomendações das comissões relativas aos 24 candidatos, três 
continham reservas e duas eram negativas. Observadores próximos deram a entender que se todos 
os candidatos tivessem sido alvo de tratamento equivalente, outros quatro ou cinco candidatos 
teriam sido alvo de críticas pouco lisonjeiras. 
  
A ausência de regras relativas a prazos de apresentação levou a que fosse suscitada outra suspeita, 
a saber, o facto de as comissões presididas por um deputado de uma determinada tendência 
partidária terem atrasado a elaboração das suas cartas até terem conhecimento da carta preparada 
por uma comissão com presidência de outra tendência partidária. 
  
O carácter confidencial das cartas é igualmente controverso. Os meios de comunicação social 
manifestaram bastante interesse nas audições. A tentativa de impor a confidencialidade levou 
alguns meios de comunicação social a publicar versões assentes em fugas de informação (e 
eventualmente distorcidas). Continua a ser bastante improvável que se pudesse ter mantido  
absoluta confidencialidade durante todo o período de 17 dias, desde o início das audições até à 
reunião da Conferência dos Presidentes, facto que veio a confirmar-se. 
 
Quando o teor das cartas das comissões foi revelado, foram também evidentes o seu formato 
desigual, a disparidade de abordagens e as mensagens ambíguas. No caso de Rocco Buttiglione, 
foram recebidas cartas contraditórias das duas comissões que contestavam a responsabilidade pela 
sua pasta. À medida que o processo de aprovação avançava, havia um número crescente de 
deputados europeus que expressava reservas sobre o sistema que os priva do direito de votar em 
candidatos individuais ou condicionar a sua aprovação da nova Comissão.  
 
É evidente que a Conferência dos Presidentes desempenha um papel crucial no preenchimento das 
lacunas existentes tanto no Tratado como no Regimento. Observa-se que o próprio Regimento é, 
no melhor dos casos, vago quanto ao papel da Conferência dos Presidentes na questão da 
nomeação da Comissão. O nº 3 do artigo 24º diz que a Conferência "é o órgão responsável pelas 
questões relativas às relações com os outros órgãos e instituições da União Europeia". Como 
sabemos, ocorre frequentemente que na Conferência dos Presidentes, que se reúne geralmente à 
                                                 
1 A pedido da Conferência dos Presidentes, ao abrigo do artigo 26º do Regimento. 
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porta fechada, sejam as considerações de tipo partidário que prevalecem. Mesmo com a melhor 
vontade do mundo, a Conferência dos Presidentes terá dificuldade em ser objectiva se este ou 
aquele candidato for alvo de críticas acérrimas. É de lamentar que, nas circunstâncias que 
cercaram a candidatura de Rocco Buttiglione, o Parlamento não tenha entendido ser conveniente 
pôr em prática um mecanismo seguro de avaliação individual ou colectiva, em termos qualitativos, 
do desempenho global dos Comissários indigitados. Mesmo hoje, o único critério estabelecido 
para a nomeação dos membros da Comissão decorre do nº 1 do artigo 213º do Tratado, que 
estipula:  
 

"A Comissão é composta por vinte membros, escolhidos em função da sua competência 
geral e que ofereçam todas as garantias de independência." 
  

5. PARECER E APROVAÇÃO 
  
O Parlamento Europeu dispõe de um "voto de aprovação" da Comissão que é, portanto, nomeada 
pelo Conselho. O voto do Parlamento não põe termo à questão. Uma vez aprovada pelo 
Parlamento, a Comissão é, depois, formalmente investida pelo Conselho, deliberando por maioria 
qualificada. Esta fase final do processo é completamente formal, e só é mantida no Tratado para 
alimentar a pomposidade do Conselho. 
  
A impossibilidade de o Parlamento Europeu rejeitar Comissários individualmente diferencia 
claramente a União Europeia dos Estados Unidos. Nos EUA, o papel do Senado no procedimento 
de confirmação está definido na Constituição. O artigo II, secção 2, estabelece que o Presidente 
indigita e, com o parecer e a aprovação do Senado, nomeia os altos funcionários do Governo. 
Segundo o sistema americano de parecer e aprovação, o Senado dos EUA não faz uma avaliação 
crítica do candidato, mas vota simplesmente a aceitação ou rejeição da sua nomeação. (O Senado, 
que dispõe de um calendário restrito para deliberar, pode igualmente reconsiderar a sua decisão no 
prazo de alguns dias, sob proposta de um senador que tenha votado com a maioria.). A votação é 
pública, a menos que o Senado decida em contrário. (Mesmo em circunstâncias excepcionais de 
votação à porta fechada, qualquer senador pode escolher tornar público o seu voto.)1. Por muito 
atractiva que seja a simplicidade do sistema dos EUA, se a Constituição da UE continuar a insistir 
na aprovação colegial da Comissão, preterindo a aprovação individual, o Parlamento Europeu está 
obrigado a continuar a emitir um parecer sobre cada candidato, a fim de bem fundamentar a sua 
aprovação colectiva final. Mas isto não significa, necessariamente, que o Parlamento não possa 
seguir a abordagem do Senado, expondo as suas opiniões sobre membros individuais do colégio 
através de um voto em vez de uma declaração. 
  
No caso presente, depois de Durão Barroso apresentar o seu colégio à Sessão Plenária, em 26 de 
Outubro, os vários grupos políticos apresentaram as suas propostas de resolução nos termos do nº 
4 do artigo 99º. Estas propostas de resolução faziam referências adversas específicas a alguns 
candidatos individuais da Comissão. A fim de evitar uma retaliação por razões partidárias, foi 
então negociada uma resolução comum evitando referências pessoais. A resolução comum foi 
apresentada pelos grupos do PSE, ALDE, Verts/ALE e GUE/NGL (recorde-se que Durão Barroso 
pertence à família do PPE). Os parágrafos relativos à matéria de fundo da curta resolução comum 
referiam a existência de "diversas preocupações" do Parlamento "no tocante à aprovação de 
alguns candidatos" como sendo: "convicções políticas que contradizem os valores fundamentais 

                                                 
1Artigo XXXI do Regimento do Senado.  
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da União, ausência de conhecimentos e empenhamento no que diz respeito à pasta proposta, 
problemas não resolvidos ou questões sem resposta no que toca a um conflito de interesses ou 
uma possível implicação em qualquer tipo de fraude política ou jurídica". A resolução comum 
procurava salientar "a validade democrática e legal do processo de aprovação, do qual as 
audições constituem uma parte crucial". Concluía insistindo "em que todas as Instituições retirem 
as consequências políticas" do processo de aprovação, "que poderá incluir a demissão, a 
remodelação ou a retirada". No dia depois da apresentação desta resolução, José Manuel Durão 
Barroso retirou a sua equipa1. 
 

Felizmente, já estavam previstas duas reuniões sucessivas de Chefes de governo: a assinatura da 
Constituição em Roma, em 29 de Outubro, e uma reunião ordinária do Conselho Europeu, em 4-5 
de Novembro. A crise iniciada com o processo de aprovação da Comissão Barroso I ocupou 
grande parte dos debates. O Conselho Europeu, na sua composição de Chefes de governo, deu a 
sua aprovação à nova equipa de Durão Barroso, da qual não constavam um membro que se demitiu 
(Rocco Buttiglione), outro que tinha sido retirado pelo seu governo (Ingrida Udre) e um terceiro 
(László Kovács) ao qual foi atribuída outra pasta. Foram organizadas novas audições 
parlamentares para os dois novos candidatos (Franco Frattini e Andris Piebalgs), assim como para 
László Kovács, em 15-16 de Novembro, durante a sessão plenária, em Estrasburgo2. Em 18 de 
Novembro, uma Resolução Comum apresentada pelos Grupos PPE, PES, ALDE e UEN, foi 
aprovada por uma maioria de 478 votos a favor e 84 contra (com 98 abstenções). A Comissão 
Barrosos II foi, depois, aprovada por 449 votos a favor e 149 contra (com 82 abstenções) e foi 
investida, com três semanas de atraso, em 22 de Novembro. 
 
6. O ACORDO-QUADRO  
 
Antes da votação final, Durão Barroso respondeu em pormenor aos pontos centrais da Resolução 
Comum que se referiam à revisão do Acordo-quadro. O processo de aprovação da Comissão Prodi, 
em 1999, pelo Parlamento Europeu tinha tido como principal resultado a conclusão de um 
Acordo-quadro formal entre a nova Comissão e o Parlamento, negociado e aprovado pela 
Conferência dos Presidentes3. O Acordo-quadro baseava-se na resolução aprovada pelo 
Parlamento ao mesmo tempo que este aprovava formalmente a Comissão Prodi, nos termos do nº 4 
do artigo 99º. Embora o acordo conste de doze páginas, não há nenhuma menção ao procedimento 
de investidura da Comissão. Contudo, a pedido do Parlamento, a Comissão, após alguma 
resistência, concordou com a seguinte cláusula relativa à renúncia de um membro da Comissão, 
nos termos do nº 4 do artigo 217º do TCE:  
 
"10. Caso o Parlamento Europeu retire a sua confiança a um Comissário (sob a condição de que 

esta posição conte com apoio político quanto ao fundo e quanto à forma), a Comissão 
admitirá que o seu Presidente examine seriamente a possibilidade de pedir ao Comissário em 
causa que se demita." 

  

                                                 
1 A resolução comum não foi posta a votação dado que Durão Barroso anunciou a sua retirada, mas reuniria certamente uma 
maioria, dado que não só o centro-esquerda, mas também a parte DE do grupo PPE-DE, o Grupo ID e diversos deputados Não-
Inscritos tinham a intenção de se opor à Comissão Barroso I.  
2 Mais uma vez, as comissões LIBE e JURI insistiram em ouvir Franco Frattini em duas audições separadas. 
3 O Acordo-quadro, celebrado em 29 de Junho de 2000, constitui o Anexo XIII do Regimento. Melhorou e substituiu um código de 
conduta informal adoptado em 1990 e alterado em 1995.  
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A Comissão concordou igualmente que, em caso de remodelação de pastas, nos termos do nº 2 do 
artigo 217º, os Comissários afectados devem comparecer perante a comissão competente do 
Parlamento, da seguinte forma:  
 
"11. O Presidente da Comissão comunicará imediatamente ao Parlamento Europeu toda e 

qualquer decisão relacionada com a atribuição de competências a cada um dos membros da 
Comissão. Em caso de mudanças substanciais respeitantes a um determinado Comissário 
(como, por exemplo, a atribuição de funções totalmente novas ou de um conjunto importante 
de responsabilidades), o Comissário em questão comparecerá perante a comissão 
parlamentar competente, a pedido desta." 

  
A frase do parágrafo 10 do Acordo-quadro referente à possibilidade de, por votação, o Parlamento 
retirar a sua confiança a um membro da Comissão - "sob a condição de que esta posição conte 
com apoio político quanto ao fundo e quanto à forma" - pode representar, de algum modo, um 
indício relativamente ao que a Comissão Prodi, pelo menos, esperava do Parlamento em 
circunstâncias nas quais as relações entre as duas Instituições alcançaram uma fase crítica. Deve-se 
recordar que a Conferência dos Presidentes aceitou esta fórmula em nome do Parlamento. 
Presume-se que o que se pretendia com esta fórmula era, primeiro, que a votação fosse reflexo de 
uma grande maioria - isto é, pluripartidária - e, segundo, que a rejeição não fosse fruto de qualquer 
capricho ou insubsistência. 
 
Cinco anos mais tarde, os deputados voltaram à carga. A União sairá da crise que envolveu a 
aprovação da Comissão Barroso com um Acordo-quadro renovado. A principal disposição da 
resolução comum de 18 de Novembro de 2004 estipulava que, caso a votação do Parlamento retire 
a sua confiança a um membro individual do colégio, "o Presidente ou exigirá a demissão desse 
Comissário ou justificará perante o Parlamento a sua recusa em fazê-lo"1. Isto significa, por 
conseguinte, que a não aceitação da votação pela qual o Parlamento retira a sua confiança, poria 
em risco a própria sobrevivência do Presidente. Os deputados encontraram, assim, o modo de se 
colocarem, se necessário, numa posição onde podem utilizar a sua "opção nuclear" constitucional - 
o poder de obrigar toda a Comissão a demitir-se2. 

Embora tudo isto pareça um pouco cruel, o que conta é tranquilizar a opinião pública quanto ao 
facto de que alguém, algures, é responsável pelo bom funcionamento da Europa. Quem deu origem 
a esta crise foram os Chefes dos governos nacionais que não forneceram a Durão Barroso a melhor 
matéria-prima possível para a construção do executivo forte e independente que a União Europeia 
necessita. A preguiça do Conselho Europeu teve consequências inesperadas. O resultado da crise 
política que rodeou a aprovação da nova Comissão em 2004 foi o de tornar o governo da União 
muito mais parlamentar e muito menos presidencial. 
  
7. A CONSTITUIÇÃO 
  
O Parlamento e a Comissão devem analisar quais as mudanças eventualmente necessárias em 
virtude da Constituição iminente, que se prevê entre em vigor a tempo da nomeação da próxima 
Comissão, em 2009.  
 

                                                 
1  Ver anexo. 
2   Artigo 201º do TCE. 
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Primeiro, a Constituição adorna os critérios para pertença à Comissão. No nº 4 do artigo I-26, 
lê-se:  

 
"Os membros da Comissão são escolhidos em função da sua competência geral e do seu 
empenhamento europeu de entre personalidades que ofereçam todas as garantias de 
independência"1 

 

A principal mudança introduzida pela CIG refere-se ao método de nomeação do presidente. No 
artigo I-27°, lê-se: 
 
"1. Tendo em conta os resultados das eleições para o Parlamento Europeu e depois de proceder 

às consultas adequadas, o Conselho Europeu, deliberando por maioria qualificada, propõe 
ao Parlamento Europeu um candidato ao cargo de Presidente da Comissão. O candidato é 
eleito pelo Parlamento Europeu por maioria dos membros que o compõem. Caso o candidato 
não obtenha a maioria dos votos, o Conselho Europeu, deliberando por maioria 
qualificada, proporá no prazo de um mês um novo candidato, que é eleito pelo Parlamento 
Europeu de acordo com o mesmo processo.2 

 
2. O Conselho, de comum acordo com o Presidente eleito, adopta a lista das demais 

personalidades que tenciona nomear como membros da Comissão. Essas personalidades são 
escolhidas, com base nas sugestões apresentadas por cada Estado-Membro, segundo os 
critérios definidos no n.º 4 e no segundo parágrafo do n.º 6 do artigo I-26º. 
O Presidente, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da União e os demais membros da 
Comissão são colegialmente sujeitos a um voto de aprovação do Parlamento Europeu. Com 
base nessa aprovação, a Comissão é nomeada pelo Conselho Europeu, deliberando por 
maioria qualificada. 
 

3.  O Presidente da Comissão: 
 

a) Define as orientações no âmbito das quais a Comissão exerce a sua missão; 
 
b) Determina a organização interna da Comissão, a fim de assegurar a coerência, a eficácia 
e a colegialidade da sua acção; 
 
c) Nomeia Vice-Presidentes de entre os membros da Comissão, com exclusão do Ministro dos 
Negócios Estrangeiros da União. 
 
Qualquer membro da Comissão apresentará a sua demissão se o Presidente lho pedir. O 
Ministro dos Negócios Estrangeiros da União apresentará a sua demissão, nos termos do n.º 
1 do artigo I-28º, se o Presidente lho pedir."  
 

Nos termos da Constituição, o Parlamento Europeu é chamado a desempenhar um papel muito 
mais importante na escolha inicial do candidato presidencial. Um Presidente da Comissão 
indigitado que goze de um apoio inicial do Parlamento Europeu estará melhor colocado do que 
Durão Barroso estava para rejeitar nomeações inadequadas para o colégio pelos Estados-Membros.  

                                                 
1 O negrito é do autor do presente documento.  
2 O negrito é do autor do presente documento. 
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Por conseguinte, se se pretende que a consulta prévia do Parlamento tenha qualquer significado, e 
na suposição de que, tal como actualmente, a nova Comissão deve assumir funções em 1 de 
Novembro, o novo Parlamento terá de estabelecer a sua estratégia, no que diz respeito à 
investidura, a tempo do Conselho Europeu de finais de Junho. Partindo do princípio de que esta 
data final não é alterada, seria sensato antecipar as eleições europeias de um mês, para o início de 
Maio, (Semana Europeia), a fim de permitir ao Parlamento e aos Chefes de governo tempo 
suficiente para reflectirem na melhor nomeação possível para a presidência da Comissão1. As 
Instituições terão também de prever disposições para a eventualidade de os deputados rejeitarem o 
primeiro candidato apresentado pelo Conselho Europeu, e deveriam tentar chegar a um conceito 
mais estruturado sobre o que os três critérios implicam: competência geral, empenhamento 
europeu e independência indubitável.  
 
8. CONCLUSÕES 
 
O actual procedimento de investidura foi aceite não só pela Comissão e pelo Parlamento, mas 
também pelo Conselho e pelos Estados-Membros. Constitui um exercício importante para os 
meios de comunicação social. Trata-se de um processo legítimo, com consequências políticas. Tal 
como o Presidente Durão Barroso disse, o processo de aprovação é muito mais rigoroso do que 
tudo aquilo que tem que ver com as indigitações pelos governos nacionais. 
 
Não obstante, é evidente que existe margem para um melhoramento considerável dos 
procedimentos, se se pretender assegurar, no futuro, um maior grau de equidade entre os 
candidatos, um diálogo mais sério entre a Comissão e o Parlamento e uma avaliação mais cabal. 
Em todo o caso, será necessária uma revisão a fim de reflectir os maiores poderes de que o 
Parlamento gozará quando a Constituição entrar em vigor. 
  
A Comissão dos Assuntos Constitucionais poderia tirar algumas das seguintes conclusões:  
 
Preparação das audições  
 
1. Deveriam ser estabelecidas linhas de responsabilidade mais claras entre a Conferência dos 

Presidentes das Comissões, responsável pela organização técnica, e a Conferência dos 
Presidentes, responsável por dar uma orientação política ao Parlamento, no seu conjunto, antes 
e após as audições. 

  
2. A organização técnica das audições deveria começar mais cedo - por outras palavras, antes da 

dissolução do Parlamento cessante, sob a orientação política da antiga Conferência dos 
Presidentes. 

  
3. O ideal seria que as eleições parlamentares europeias fossem antecipadas para o início de 

Maio. Caso tal não se verifique, as primeiras reuniões dos Grupos políticos do novo 
Parlamento deveriam começar na semana 27 (três semanas após as eleições de Junho), a fim 
de se prepararem as consultas formais do Parlamento com o Conselho Europeu sobre o 
candidato a Presidente da Comissão.  

                                                 
1  Um regresso à data inicial - Janeiro - para a entrada em funções da Comissão exigiria, em todo o caso, uma modificação do 
Direito primário, isto é, o artigo 45º da Acta Final da Conferência sobre o Tratado sobre o Alargamento (2003). 
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4. O número de perguntas escritas de carácter geral colocadas aos Comissários indigitados 

deveria abranger apenas os seus interesses financeiros e profissionais. O número de perguntas 
escritas de cariz político deveria ser limitado a, digamos, cinco por cada comissão em causa. 
Isto significaria que nenhum candidato teria de responder, no total, a mais de 12 perguntas.  

 
Uma "grande comissão" 
 
5. A fim de assegurar coerência na conduta e na avaliação das audições, seria sensato formar 

uma comissão ad hoc especial com este objectivo. Este órgão - uma "grande comissão" - seria 
composto pelos membros principais dos Grupos políticos (eleitos pelos grupos), num total de 
dez a doze deputados (mais os suplentes). A grande comissão seria estabelecida como parte do 
pacote constituinte entre os grupos políticos, que tem de ser acordado no mês de Julho 
seguinte às eleições. Os membros permanentes da grande comissão participariam em todas as 
audições. 

 
6. Aos membros permanentes da grande comissão viriam juntar-se os presidentes e os 

coordenadores das comissões relevantes. Os membros permanentes e os membros em regime 
de rotatividade da grande comissão reunir-se-iam no prazo de 24 horas após o fim de cada 
audição, para avaliar os resultados da mesma. A sua avaliação provisória seria publicada, mas 
permaneceria provisória até à reunião final dos membros permanentes da grande comissão. 
Esta reunião final aceitaria ou alteraria as avaliações provisórias, no contexto da sua avaliação 
global do conjunto do colégio. 

  
Conduta das audições  
 
7. A fim de promover um debate mais animado, que decorra de um verdadeiro 

contra-interrogatório, deveria ser abandonada a aplicação rígida do tempo de uso da palavra. 
As declarações de abertura dos candidatos deveriam ser limitadas, no máximo, a quinze 
minutos. Tanto quanto possível, as perguntas deveriam ser agrupadas por temas, podendo cada 
Grupo político intervir em cada capítulo. 

 
8. Apenas os membros da grande comissão (permanentes e rotativos) teriam o direito de tomar a 

palavra na primeira parte da audição. Mas, a fim de que o maior número possível de 
deputados esteja persuadido de que é parte do procedimento, deveria ser reservado, no fim de 
cada audição, um período de intervenções sem inscrição para outros deputados das comissões 
pertinentes. Conviria prever a possibilidade de se convidar um candidato para uma segunda 
audição, mais curta, em casos de dúvida ou de confusão substanciais. 

  
9. Em todo o caso, deveria ser facultada formação específica a quem preside as audições. 
  
10. Uma sala de reuniões de comissão do Parlamento Europeu deveria ser adaptada para nela se 

conduzirem as audições, de modo que o candidato tenha um contacto visual directo com os 
presidentes e os membros ordinários da comissão (o que pressupõe uma forma oval.) 

 
11. Não seriam elaborados relatos integrais das audições, mas os serviços competentes 

disponibilizariam uma versão DVD, convenientemente indexada, no prazo de 24 horas. 
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Divulgação 

12. O Código de Conduta da Comissão deveria ser publicado, de modo mais manifesto, no sítio 
Web da Comissão. 

13. Todos os candidatos seriam convidados a divulgar a sua qualidade de membros de 
organizações não confessionais, tais como associações profissionais e comerciais, clubes, 
obras de beneficência e outras organizações não governamentais. Como é o caso actualmente, 
toda e qualquer função não remunerada em organizações deste tipo deveria ser declarada. 

14. Deveriam ser declarados qualquer condenação penal passada e qualquer procedimento penal 
em curso. 
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Avaliação das audições  
 
15. Para facilitar a avaliação das audições, um mecanismo claramente estruturado deveria levar a 

grande comissão a decidir sobre as seguintes questões: 
  

• competências gerais  
• empenhamento europeu  
• independência financeira e política  
• conhecimentos sobre a matéria da respectiva pasta   
• capacidade de comunicação. 

 
 O Parlamento deveria definir critérios que serviriam de base para se pronunciar sobre os 

candidatos numa resolução formal, semelhante ao que acordou para a nomeação dos membros 
do Tribunal de Contas1 

 
16. A grande comissão só procederia a uma votação sobre um candidato individual em último 

recurso, no caso de não chegar a um consenso sobre uma avaliação qualitativa. Enviaria o seu 
relatório final à Conferência dos Presidentes por intermédio do Presidente do Parlamento. 

  
17. O Parlamento deveria analisar se deverá ser dado e, no caso afirmativo, de que forma, um 

valor quantitativo à cláusula do artigo 10° do Acordo-quadro, segundo a qual pode actuar 
contra um comissário "quanto ao fundo e quanto à forma". Uma maioria absoluta, por 
exemplo, poderia ser adequada. Os artigos 98º e 99º do Regimento do Parlamento terão, em 
todo o caso, de ser revistos para reflectir as disposições da Constituição.  

 
9. RECOMENDAÇÕES  
A Comissão dos Assuntos Constitucionais é convidada a proceder a uma troca de pontos de vista 
sobre o presente Documento de Trabalho; a considerar a eventualidade de elaborar um relatório 
sobre esta matéria; e a considerar a possibilidade de, em tempo oportuno, dar início aos trâmites 
necessários para alterar o Regimento do Parlamento. 

                                                 
1   JO C 337 de 21.12.1992. 
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      ANEXO 

Resolução do Parlamento Europeu sobre a aprovação da nova Comissão 

18 de Novembro de 2004 
 
O Parlamento Europeu, 
 
– Tendo em conta a votação de 22 de Julho de 2004, que aprova a nomeação de José Manuel Barroso para o 

cargo de Presidente da Comissão, 
 
– Tendo em conta as declarações do Presidente indigitado da Comissão perante o Parlamento Europeu em 

Julho de 2004 e em 26 e 27 de Outubro de 2004, assim como perante a Conferência dos Presidentes, em 21 
de Outubro e 5 de Novembro de 2004, 

 
– Tendo em conta as declarações escritas e orais de cada um dos Comissários indigitados no âmbito das 

audições organizadas pelas comissões parlamentares e as avaliações dos candidatos feitas pelos presidentes 
das comissões após as referidas audições, 

 
– Tendo em conta a decisão tomada em 27 de Outubro de 2004 pelo Presidente indigitado, José Manuel 

Barroso, na sequência da avaliação das audições e do debate no Parlamento Europeu, de retirar a sua proposta 
de nova Comissão apresentada ao Parlamento Europeu, 

 
– Tendo em conta a apresentação formal pelo Presidente indigitado à Conferência dos Presidentes, em 5 de 

Novembro de 2004, de uma proposta de nova Comissão, assim como a sua declaração de 17 de Novembro de 
2004 ao Parlamento Europeu, 

 
– Tendo em conta as audições adicionais de 15 e 16 de Novembro de 2004, organizadas pelas comissões 

parlamentares, assim como as avaliações dos Comissários indigitados na sequência dessas audições, 
 
– Tendo em conta o actual Acordo-Quadro sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão, 

aprovado pela Conferência dos Presidentes em 29 de Junho de 2000, 
 
– Tendo em conta o artigo 214º do Tratado CE, 
 
– Tendo em conta o Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa, 
 
– Tendo em conta os artigos 99º e 103º do seu Regimento, 
 
A. Considerando que, nos termos do nº 1 do artigo 213º do Tratado, "a Comissão é composta por vinte 

membros, escolhidos em função da sua competência geral e que ofereçam todas as garantias de 
independência", 

 
B. Considerando que é essencial que a Comissão possa servir os interesses comuns na União Europeia, à luz dos 

desafios que se nos deparam, com vista a tornar a Europa um dos principais actores na cena internacional, em 
defesa da paz, da segurança e de um desenvolvimento económico e social sólido, 

 
C. Considerando que, neste contexto, a independência, a ausência de tendências nacionalistas e de 

imparcialidade, o pleno respeito dos valores e objectivos da UE e a ausência de conflitos de interesses são 
elementos-chave para conquistar a confiança dos cidadãos europeus, 

 
D. Considerando que o Parlamento identificou várias preocupações em relação a determinados candidatos da 

Comissão e manifestou a sua decepção quanto à falta de conhecimentos profissionais e perícia revelada por 
alguns candidatos, 

 
1. Congratula-se com a validade democrática e jurídica do processo de aprovação e com o contributo essencial 

por este prestado para o estabelecimento, entre a Comissão e o Parlamento, das boas relações de trabalho de 
que a União precisa; 
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2. Aplaude as medidas tomadas pelo Presidente Barroso ao apresentar a sua nova equipa em 4 de Novembro; 

lamenta, no entanto, até à data, não tenha sido encontrada uma solução significativa para os potenciais 
problemas relativos a conflitos de interesses; solicita, por conseguinte, que sejam tomadas medidas, com 
carácter de urgência, para definir em pormenor os procedimentos ao abrigo dos quais o código de conduta 
será implementado; 

 
3. Espera que os compromissos específicos assumidos pelo Presidente Barroso, na sessão plenária de 26 de 

Outubro, sobre a protecção e promoção activas dos direitos fundamentais, da igualdade de oportunidades e da 
luta contra a discriminação por parte da sua Comissão sejam totalmente aplicados pela nova Comissão, e 
acompanhará de perto a sua aplicação; 

 
4. Solicita que o Acordo-Quadro entre a Comissão e o Parlamento Europeu, que rege as relações bilaterais entre 

estas duas Instituições, seja revisto e actualizado o mais rapidamente possível, com base nos compromissos 
assumidos em nome da nova Comissão pelo seu Presidente eleito, José Manuel Barroso; 

 
5. Solicita que, à luz de tais compromissos, sejam incluídos os seguintes pontos no referido  acordo: 
 
(a) Caso o Parlamento retire a sua confiança a um Comissário (sob a condição de que esta posição conte com 
apoio político quanto ao fundo e quanto à forma), o Presidente da Comissão examinará seriamente a possibilidade de 
pedir ao Comissário em causa que se demita; o Presidente ou exigirá a demissão desse Comissário ou justificará 
perante o Parlamento a sua recusa em fazê-lo, 
 
(b) Em caso de demissão, a pessoa chamada a substituir o Comissário demissionário não comparecerá oficialmente 
perante o Parlamento ou o Conselho enquanto a sua nomeação não tiver sido validada pelo processo parlamentar 
normal (audição e votação em plenário), 
 
(c)  Caso o Presidente altere a distribuição das pastas na Comissão durante o seu mandato, os Comissários envolvidos 
serão submetidos ao mesmo procedimento, 
 
(d)  Caberá ao Presidente da Comissão a plena responsabilidade pela detecção de um conflito de interesses susceptível 
de impedir que um Comissário exerça as suas funções; o Presidente será também responsável pelas eventuais medidas 
tomadas nessas circunstâncias, 
 
(e) O programa de trabalho plurianual da Comissão será elaborado pela Comissão Europeia com base numa 
cooperação e coordenação estreitas com o Parlamento Europeu e os seus órgãos, 
 
(f) Assegurar a presença da Comissão nas sessões plenárias do Parlamento Europeu e nas reuniões das suas comissões 
parlamentares constituirá uma prioridade para os Comissários; decide-se que a Comissão informará o Parlamento 
Europeu imediatamente, de preferência em sessão plenária, sobre as suas decisões, propostas e iniciativas, 
 
(g) No contexto do diálogo permanente com o Parlamento Europeu, o Presidente da Comissão e o vice-presidente 
responsável pelas Relações Interinstitucionais estabelecerão e manterão contactos regulares com a Conferência dos 
Presidentes, 
 
(h) Um compromisso no sentido de assegurar o seguimento, se o Parlamento solicitar à Comissão que apresente uma 
proposta legislativa nos termos do artigo 192º do Tratado; em todo o caso, a Comissão informará periodicamente o 
Parlamento acerca das medidas que tencione tomar em resposta às posições adoptadas pelo Parlamento, especialmente 
se a Comissão não tencionar dar-lhes seguimento, 
 
(i) A revisão do Regulamento (CE) nº 1049/20011, com vista a melhorar as disposições relativas à transparência do 
trabalho preparatório legislativo, à comitologia e à implementação da legislação da UE nos Estados-Membros, e aos 
documentos confidenciais, 
 
(j) O Código de Conduta para os Comissários será enviado ao Parlamento Europeu para emissão de um parecer que 

                                                 
1  JO L 145 de 31.5.2001, p. 43. 
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será tido em conta, 
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(k) A Comissão tomará todas as medidas necessárias para garantir que o Parlamento Europeu seja mais bem 
informado, tanto sobre a legislação da União Europeia, como sobre acordos internacionais, logo que as negociações 
sejam encetadas, 
 
6. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão e ao Conselho. 
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