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PROJECTO DE PARECER
da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

destinado à Comissão dos Assuntos Jurídicos

sobre as propostas de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho:

1. que altera o Regulamento (CEE) nº 1210/90, que institui a Agência 
Europeia do Ambiente e a Rede Europeia de Informação e de 
Observação do Ambiente, no que respeita ao mandato do director 
executivo
(COM(2005)0190 - C6-0141/2005 - 2005/0072(COD)

2. que altera o Regulamento (CE) n° 178/2002 no que respeita ao
mandato do Director Executivo da Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos
(COM(2005)0190 - C6-0146/2005 - 2005/0081(COD)

3. que altera o Regulamento (CE) n° 851/2004, que cria um Centro 
Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, no que respeita ao 
mandato do director



PE 362.503v01-00 2/8 PA\577916PT.doc

PT

(COM(2005)0190 - C6-0147/2005 - 2005/0082(COD)
4. que altera o Regulamento (CE) n° 726/2004 no que respeita ao 

mandato do director executivo da Agência Europeia de Medicamentos
(COM(2005)0190 - C6-0148/2005 - 2005/0083(COD)

Relatora de parecer: Jutta D. Haug
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BREVE JUSTIFICAÇÃO

A Comissão aprovou uma proposta que se destina a harmonizar as disposições relativas aos 
mandatos de recondução dos directores das agências comunitárias, com o argumento de que
as disposições em vigor, que permitem a recondução no cargo por simples decisão por parte 
da autoridade competente para proceder a nomeações, se afiguram problemáticas do ponto de 
vista jurídico.

A fim de introduzir um sistema sólido do ponto de vista legal e simultaneamente simples do 
ponto de vista administrativo para efeitos de recondução de directores de agências, quando o 
seu primeiro mandato expira, a Comissão propõe um processo no âmbito do qual o órgão 
competente para proceder a nomeações poderá prolongar o mandato ou lançar um processo de 
selecção inteiramente novo. A decisão sobre a forma de proceder só poderá ser tomada após a 
Comissão ter apreciado "os resultados obtidos no termo do primeiro mandato e as atribuições 
e as necessidades da agência nos próximos anos". Um modelo harmonizado aplicável ao
primeiro mandato (cinco anos) e à recondução (eventualmente apenas uma vez por um 
máximo de cinco anos) aplicar-se-ia a todas as agências comunitárias abrangidas pelo 
primeiro pilar.

Observações

Naturalmente que é de louvar o objectivo da proposta, nomeadamente suprir o vazio jurídico 
existente e simplificar as práticas administrativas. Uma outra questão que se coloca é a de 
saber se as disposições relativas ao mandato dos directores das 18 agências devem ser 
harmonizadas, em função da variedade de agências visadas e das diferenças quanto aos seus 
papéis e missões. De um ponto de vista pessoal, parece lógico que os termos e as condições de 
base de emprego sejam os mesmos para os que ocupam cargos similares. Todavia, do ponto 
de vista institucional, a questão afigura-se bastante mais complexa.

Dependendo da agência em causa, a decisão relativa ao procedimento a seguir na sequência 
de avaliação da questão de saber se o mandato deve ser reconduzido ou deve ser lançado um 
novo processo de selecção deveria ser tomada pela Comissão, pelo Conselho ou pelo 
Conselho de Administração da agência. No caso da Agência Europeia do Ambiente, da 
Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA), do Centro Europeu de 
Prevenção e Controlo das Doenças (CEPCD) e da Agência Europeia de Avaliação dos 
Medicamentos (AEMA), a Comissão propõe dotar-se do direito de proceder à avaliação e,
com base nos seus resultados, apresentar uma proposta sobre ulteriores medidas a tomar ao 
órgão responsável competente para proceder a nomeações, isto é, o Conselho Administrativo 
da agência.

Embora reconheça a utilidade de uma avaliação do desempenho do director uma vez expirado 
o seu primeiro mandato de cinco anos, a relatora de parecer interroga-se sobre a questão de 
saber se a formulação da actual proposta não conferirá à Comissão um papel excessivamente 
determinante no processo de recondução, uma vez que as agências em causa devem realizar as 
suas missões independentemente da Comissão. As novas disposições colocariam o director à 
mercê da Comissão.

A fim de evitar um conflito de interesses e de comprometer a independência das agências 
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especializadas, seria apropriado cometer ao Conselho de Administração a missão de realizar 
uma avaliação (ou o direito de decisão quanto à forma de o fazer) e, subsequentemente, caso 
se revelasse apropriado, adoptar uma decisão quanto à recondução do mandato do director.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão dos 
Assuntos Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

ALTERAÇÃO À PROPOSTA 1

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
ARTIGO 1

Artigo 9, nº 1, frase 1 (Regulamento (CEE) nº 1210/90) 

"1. A agência é colocada sob a direcção de 
um director executivo nomeado pelo 
Conselho de Administração, sob proposta da 
Comissão, por um período de cinco anos, 
que, sob proposta da Comissão e após 
avaliação, pode ser prorrogado uma vez por 
um período de, no máximo, cinco anos.

"1. A agência é colocada sob a direcção de 
um director executivo nomeado pelo 
Conselho de Administração, sob proposta da 
Comissão, por um período de cinco anos, 
que, após avaliação, pode ser prorrogado 
uma vez por um período de, no máximo, 
cinco anos.

No âmbito da referida avaliação, a 
Comissão apreciará, designadamente:

No âmbito da referida avaliação, o Conselho 
de Administração apreciará, 
designadamente:

- os resultados obtidos no termo do primeiro 
mandato e a forma como foram alcançados;

- os resultados obtidos no termo do primeiro 
mandato e a forma como foram alcançados;

- as atribuições e as necessidades da agência 
nos próximos anos".

- as atribuições e as necessidades da agência 
nos próximos anos;
A avaliação será apresentada sem demora à 
Comissão e ao Parlamento Europeu.

Justificação

O Conselho de Administração, na qualidade de órgão incumbido de proceder a nomeações, 
deveria realizar uma avaliação do desempenho do director executivo e, subsequentemente, 
tomar eventualmente uma decisão quanto à recondução do mandato. Uma vez que a 
avaliação diz respeito ao titular de um cargo público e a uma agência comunitária, é 

  
1 JO C ... / Ainda não publicado em JO.
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importante disponibilizá-la à Comissão e ao Parlamento Europeu. 
ALTERAÇÃO À PROPOSTA 2

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 2
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 26, nº 1, novo parágrafo (Regulamento (CE) nº 178/2002) 

"Sob proposta da Comissão e após
avaliação, o mandato do Director Executivo 
pode ser prorrogado uma vez por um 
período de, no máximo, cinco anos.

"Após avaliação, o Conselho de 
Administração pode prorrogar o mandato 
do Director Executivo uma vez por um 
período de, no máximo, cinco anos.

No âmbito da referida avaliação, a 
Comissão apreciará, designadamente:

No âmbito da referida avaliação, o Conselho 
de Administração apreciará, 
designadamente:

- os resultados obtidos no termo do primeiro 
mandato e a forma como foram alcançados;

- os resultados obtidos no termo do primeiro 
mandato e a forma como foram alcançados;

- as atribuições e as necessidades da 
Autoridade nos próximos anos".

- as atribuições e as necessidades da 
Autoridade nos próximos anos.

A avaliação será apresentada sem demora à 
Comissão e ao Parlamento Europeu".

Justificação

O Conselho de Administração, na qualidade de órgão incumbido de proceder a nomeações, 
deveria realizar uma avaliação do desempenho do director executivo e, subsequentemente, 
tomar eventualmente uma decisão quanto à recondução do mandato. Uma vez que a 
avaliação diz respeito ao titular de um cargo público e a uma agência comunitária, é 
importante disponibilizá-la à Comissão e ao Parlamento Europeu.

ALTERAÇÃO À PROPOSTA 3

Texto da Comissão2 Alterações do Parlamento

Alteração 3
  

1 JO C ... / Ainda não publicado em JO.
2 JO C ... / Ainda não publicado em JO.
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ARTIGO 1
Artigo 17, nº 1, (Regulamento (CEE) nº 851/2004) 

"1. "O director é nomeado pelo Conselho de 
Administração, com base numa lista de 
candidatos propostos pela Comissão na 
sequência da realização de um concurso 
geral e da publicação de um convite à 
manifestação de interesse no Jornal Oficial 
da União Europeia e noutras publicações, 
por um período de cinco anos, que, sob 
proposta da Comissão e após avaliação, 
pode ser prorrogado uma vez por um 
período de, no máximo, cinco anos.

"1. O director é nomeado pelo Conselho de 
Administração, com base numa lista de 
candidatos propostos pela Comissão na 
sequência da realização de um concurso 
geral e da publicação de um convite à 
manifestação de interesse no Jornal Oficial 
da União Europeia e noutras publicações, 
por um período de cinco anos, que, após 
avaliação, pode ser prorrogado uma vez por 
um período de, no máximo, cinco anos.

No âmbito da referida avaliação, a 
Comissão apreciará, designadamente:

No âmbito da referida avaliação, o Conselho 
de Administração apreciará, 
designadamente:

- os resultados obtidos no termo do primeiro 
mandato e a forma como foram alcançados;

- os resultados obtidos no termo do primeiro 
mandato e a forma como foram alcançados;

- as atribuições e as necessidades do Centro 
nos próximos anos".

- as atribuições e as necessidades do Centro 
nos próximos anos.

A avaliação será apresentada sem demora à 
Comissão e ao Parlamento Europeu".

Justificação

O Conselho de Administração, na qualidade de órgão incumbido de proceder a nomeações, 
deveria realizar uma avaliação do desempenho do director executivo e, subsequentemente, 
tomar eventualmente uma decisão quanto à recondução do mandato. Uma vez que a 
avaliação diz respeito ao titular de um cargo público e a uma agência comunitária, é 
importante disponibilizá-la à Comissão e ao Parlamento Europeu.

ALTERAÇÃO À PROPOSTA 4

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 4
ARTIGO 1, PONTO 2

Artigo 64, nº 1, novo parágrafo (Regulamento (CEE) nº 726/2004) 

  
1 JO C ... / Ainda não publicado em JO.
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"Sob proposta da Comissão e após
avaliação, o mandato do director executivo 
pode ser prorrogado uma vez por um 
período de, no máximo, cinco anos.

"Após avaliação, o mandato do director 
executivo pode ser prorrogado uma vez por 
um período de, no máximo, cinco anos.

No âmbito da referida avaliação, a 
Comissão apreciará, designadamente:

No âmbito da referida avaliação, o Conselho 
de Administração apreciará, 
designadamente:

- os resultados obtidos no termo do primeiro 
mandato e a forma como foram alcançados;

- os resultados obtidos no termo do primeiro 
mandato e a forma como foram alcançados;

- as atribuições e as necessidades da agência 
nos próximos anos".

- as atribuições e as necessidades da agência 
nos próximos anos.

A avaliação será apresentada sem demora à 
Comissão e ao Parlamento Europeu".

Justificação

O Conselho de Administração, na qualidade de órgão incumbido de proceder a nomeações, 
deveria realizar uma avaliação do desempenho do director executivo e, subsequentemente, 
tomar eventualmente uma decisão quanto à recondução do mandato. Uma vez que a 
avaliação diz respeito ao titular de um cargo público e a uma agência comunitária, é 
importante disponibilizá-la à Comissão e ao Parlamento Europeu.


