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Comunicado de imprensa - 29-01-2016

Migração: Eurodeputados reúnem com José Carreira,
candidato selecionado para diretor executivo do gabinete
europeu de asilo

José Carreira, o candidato selecionado para novo diretor executivo
do Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo, vai ser ouvido
na Comissão das Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos
do Parlamento Europeu na segunda-feira, 1 de fevereiro, às 19h00,
em Estrasburgo.

O Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo (EASO, na sigla em
inglês) é a agência da União Europeia que tem por funções apoiar os
Estados-Membros cujos sistemas de asilo e acolhimento estejam
particularmente sujeitos a pressões e facilitar a recolocação dos
requerentes de asilo no interior da União, entre outras tarefas.

O Conselho de Administração do EASO selecionou José Carreira para
novo diretor executivo no dia 22 de janeiro. De acordo com o
regulamento que cria o EASO, antes de ser nomeado, é solicitado ao
candidato selecionado que faça uma declaração perante a comissão ou
comissões competentes do Parlamento Europeu e que responda às
perguntas dos eurodeputados.

"Nestes tempos difíceis caracterizados por fluxos sem precedentes de
requerentes de asilo em muitos Estados-Membros da União Europeia, é
de extrema importância que o diretor executivo do EASO, que
desempenha um papel central no apoio ao Estados-Membros sujeitos a
pressões, seja nomeado o mais cedo possível", disse o presidente do
Conselho de Administração do EASO, Mag Wolfgang Taucher, numa
carta endereçada ao presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz,
e ao presidente da comissão parlamentar das Liberdades Cívicas,



Claude Moraes.

O diretor executivo do EASO é nomeado pelo Conselho de
Administração e é responsável por assegurar a gestão corrente da
agência. É o seu representante legal.

O EASO foi criado em 2010 pelo Regulamento (UE) n.º 439/2010 e está
em funcionamento desde 2011. A sede é em Valeta, Malta.

Agenda da reunião da comissão parlamentar das Liberdades Cívicas

Pode assistir em direto através do EP Live

Sítio web do EASO

Artigo 30.° do Regulamento que cria um Gabinete Europeu de
Apoio em matéria de Asilo - Nomeação do diretor executivo

1. O diretor executivo é nomeado pelo Conselho de Administração por
um período de cinco anos de entre os candidatos habilitados e
selecionados em concurso público organizado pela Comissão. O
processo de seleção prevê a publicação no Jornal Oficial da União
Europeia e noutros locais de um aviso de candidatura. O Conselho de
Administração pode exigir a organização de um novo processo se não
estiver satisfeito com as habilitações de qualquer dos candidatos
apurados na primeira lista.

O diretor executivo é nomeado com base no mérito e experiência no
domínio do asilo e nas suas capacidades em matéria de administração
e de gestão.

Antes da nomeação, é solicitado ao candidato selecionado pelo
Conselho de Administração que faça uma declaração perante a
comissão ou comissões competentes do Parlamento Europeu e que
responda às perguntas dos seus membros.



Na sequência desta declaração, o Parlamento Europeu pode aprovar
um parecer sobre o candidato selecionado. O Conselho de
Administração informa o Parlamento Europeu sobre a forma como este
parecer foi tido em conta. O parecer tem carácter pessoal e confidencial
até à nomeação do candidato.

No decurso dos nove meses que antecedem o termo do mandato de
cinco anos do diretor executivo, a Comissão procede a uma avaliação
que incide, nomeadamente, sobre:

— o desempenho do diretor executivo, e

— as funções e necessidades do Gabinete de Apoio nos anos
seguintes.

2. Tendo em conta essa avaliação, e unicamente nos casos em que os
objetivos e necessidades do Gabinete de Apoio o justifiquem, o
Conselho de Administração pode prorrogar o mandato do diretor
executivo uma única vez, por um período máximo de três anos.

3. O Conselho de Administração informa o Parlamento Europeu da
intenção de prorrogar o mandato do diretor executivo. No mês que
antecede a prorrogação do seu mandato, o diretor executivo é
convidado a fazer uma declaração perante a comissão ou comissões
competentes do Parlamento Europeu e a responder às perguntas dos
seus membros.
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