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1. Competência geral, empenho europeu e independência pessoal 

Quais são os aspetos das suas qualificações e experiência pessoal que considera particular-
mente relevantes para exercer as funções de Comissário e promover o interesse geral europeu, 
nomeadamente no domínio pelo qual poderá vir a ser responsável? Quais são as suas motiva-
ções? De que modo contribuirá para a apresentação da agenda estratégica da Comissão? Co-
mo tenciona aplicar na prática a integração da perspetiva de género e integrar esta última em 
todas as áreas politicas da sua pasta?  

Que garantias de independência pode dar ao Parlamento Europeu e como tenciona assegurar 
que nenhuma das suas atividades passadas, presentes ou futuras possa levantar dúvidas sobre 
o desempenho das suas funções na Comissão?  

 
Há 30 anos, iniciei oficialmente a minha carreira profissional, tendo exercido advocacia e sido do-
cente universitário; desempenhei o cargo de embaixador na Bélgica, no Luxemburgo e em França; 
fui juiz constitucional, membro suplente da Comissão de Veneza do Conselho da Europa, Ministro 
da Justiça e, atualmente, tenho a honra de ser deputado do Parlamento Europeu. Ao longo de todo 
este período, no quadro dos meus compromissos quer públicos quer privados, mantive contactos 
com as instituições europeias e contribuí para a integração europeia, bem como para causas e proje-
tos diversos neste contexto.  
 
Não obstante, todos os meus compromissos e atividades têm um denominador comum: o meu dese-
jo e a minha forma de defender o diálogo e o trabalho em equipa, em que as realizações individuais 
a favor do bem comum são bem-vindas.  
 
O meu principal objetivo pessoal tem sido sempre o desejo de trabalhar melhor e mais rapidamente 
para obter resultados concretos. Essa foi sempre a minha motivação enquanto ministro, diplomata, 
docente universitário e também como prestador de serviços aquando do exercício da minha profis-
são liberal. Mas dispor de motivação sem visar um objetivo de nada serve. O meu objetivo é sim-
ples: obter resultados concretos a favor do interesse geral. Acredito sinceramente que se trata do 
valor acrescentado mais importante suscetível de ser alcançado neste domínio. Muito embora pare-
ça simples, é extremamente complexo: não pode ser alcançado de forma individual e sem diálogo. 
Isto constitui precisamente a base da contribuição que espero dar enquanto membro de uma equipa, 
quer na Comissão Europeia, quer também no Conselho e no Parlamento Europeu.  
 
Exerci o cargo de Ministro da Justiça no meu país por pouco mais de cinco anos. Cada dois meses, 
participava nas reuniões do Conselho «Justiça e Assuntos Internos», onde muitas vezes era necessá-
rio debater questões problemáticas e tomar decisões igualmente difíceis. Um dos principais resulta-
dos foi o novo quadro europeu relativo à proteção de dados que estabelece o devido equilíbrio entre 
o interesse público e o interesse geral. Sinto-me particularmente honrado pelo facto de, durante o 



 

 

meu mandato ministerial, a Rede Europeia para os Direitos das Vítimas, criada em 2015, se ter con-
vertido numa rede com uma estrutura permanente, situada em Budapeste, desde 2018. Trata-se de 
uma realização importante neste domínio, tendo sido fruto de um esforço de negociação significati-
vo por parte dos Estados-Membros, da Comissão Europeia e do meu ministério, que liderou esses 
esforços. Trata-se precisamente de uma realização concreta no interesse dos cidadãos europeus.  
 
Como membro do Parlamento Europeu, sou membro suplente da Comissão dos Assuntos Externos 
no Parlamento Europeu e participo nos seus trabalhos, o que naturalmente também farei no futuro 
como comissário, se vier a ser confirmado no meu cargo. Durante o meu mandato ministerial, man-
tive relações muito estreitas com as regiões abrangidas pela minha pasta. Como Ministro da Justiça, 
organizei em 20 de junho de 2019 uma conferência a nível ministerial sobre a questão de reforçar a 
cooperação judiciária entre o Líbano, Marrocos, a Tunísia, a Ucrânia, a Geórgia, a Bósnia-
Herzegovina e a Hungria, que contou com a participação do Comissário Johannes Hahn. Esta con-
ferência concluiu com a adoção da Declaração de Budapeste. Mas os meus antecedentes diplomáti-
cos também podem ser evocados no contexto de uma pasta baseada, em grande medida, num pro-
cesso de negociação e sinto-me igualmente muito honrado – tendo em conta o meu percurso aca-
démico – por ter sido convidado a intervir nas universidades de St. Joseph, em Beirute, e de Se-
nenghor, em Alexandria.  
 
É precisamente o meu percurso académico que explica a minha falta de inscrição num partido polí-
tico. Tenho a minha visão própria, os meus valores, a minha independência e pretendo conservá-los.  
 
A minha experiência no domínio jurídico determina também o rumo que pretendo seguir no futuro. 
Orientei-me sempre pelo disposto nos Tratados e continuarei a fazê-lo: os direitos e as obrigações 
são indissociáveis; todos, homens e mulheres, devem ser tratados em pé de igualdade, independen-
temente da sua condição social.  
 
Com efeito, a igualdade entre homens e mulheres constitui um valor europeu fundamental consa-
grado nos Tratados da UE. Manifesto o meu firme empenho em reforçar a igualdade de género, 
bem como o empoderamento das raparigas e das mulheres nas regiões vizinhas e naquelas abrangi-
das pelo alargamento, em consonância com o Plano de Ação II da UE em matéria de igualdade de 
género e empoderamento das mulheres: transformar a vida das raparigas e das mulheres através das 
relações externas da UE 2016-2020. Muitos países vizinhos enfrentam graves problemas neste do-
mínio, como a violência baseada no género, a exclusão do mercado de trabalho e os direitos de pro-
priedade, para citar apenas alguns. Comprometo-me a abordar estas questões no quadro do nosso 
diálogo político e a apoiar firmemente a igualdade de género através da nossa assistência financeira. 
Pretendo também reforçar a igualdade de género na Comissão Europeia, incluindo nos serviços sob 
a minha responsabilidade, para além de apoiar totalmente o objetivo da Presidente eleita de garantir 
a plena igualdade a todos os níveis de gestão da Comissão até ao final do mandato. Trabalharei em 
estreita cooperação com a comissária responsável pelo pelouro da igualdade.  
 
É evidente que apoio integralmente o nosso novo compromisso de reforçar os laços entre as pesso-
as, as nações e as instituições. Subscrevo também plenamente a natureza geopolítica da nova Co-
missão. Haverá que dar provas de abertura e equidade, sem renunciar ao sentido da realidade em 
prol do interesse comum, num mundo que se tornou menos estável e seguro.  
 
Assumirei como minha obrigação cumprir as mais estritas normas deontológicas e as obrigações 
estabelecidas no artigo 17.º, n.º 3, do Tratado da União Europeia (TUE) e nos artigos 245.º e 339.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), bem como no Código de Conduta 
dos Comissários. A minha declaração de interesses está completa e acessível ao público, mas não 
deixarei de alterar a mesma em caso de quaisquer mudanças.  
 



 

 

De igual forma, evitarei sempre situações em que a minha imparcialidade e independência possam 
ser postas em causa e informarei o Presidente da Comissão de qualquer situação que possa implicar 
um conflito de interesses.  
 
2. Gestão da pasta e cooperação com o Parlamento Europeu  
 
De que modo avaliaria o seu papel enquanto membro do Colégio de Comissários? Em que 
sentido se consideraria responsável e obrigado a prestar contas, perante o Parlamento, por 
ações suas ou dos seus serviços? Que compromissos específicos está disposto a assumir em 
termos de reforço da transparência, de maior cooperação e de tomada em consideração efeti-
va das posições e pedidos ao Parlamento em matéria de iniciativa legislativa? Relativamente 
às iniciativas previstas e aos procedimentos em curso, está disposto a transmitir ao Parlamen-
to as informações e os documentos, em pé de igualdade com o Conselho? 
 
Papel e cooperação com o Parlamento Europeu e comissões respetivas 
 
Se for confirmado no meu cargo de Comissário responsável pela Vizinhança e Alargamento, assu-
mirei plena responsabilidade política pelas atividades desenvolvidas no domínio das minhas atribui-
ções, conforme indicadas na carta de missão que me foi dirigida em 10 de setembro pela Presidente 
eleita, Ursula von der Leyen. Atribuo muita importância ao princípio da colegialidade e colaborarei 
de forma construtiva com todos os demais membros do Colégio para garantir a eficácia da tomada 
de decisões. Associarei estreitamente os meus colegas comissários à elaboração e à aplicação de 
iniciativas políticas. No âmbito desta «Comissão geopolítica», importa mais do que nunca estabele-
cer uma excelente relação de trabalho com o Alto Representante da UE para os Negócios Estrangei-
ros e a Política de Segurança / Vice-Presidente da Comissão Europeia.  
 
Considero que a colaboração com o Parlamento Europeu assume uma importância primordial. Tra-
balharei com o Parlamento e as comissões pertinentes ao longo de todas as etapas quer do processo 
de elaboração das políticas quer do diálogo político. 
 
Uma cooperação interinstitucional eficaz é essencial para o funcionamento do sistema institucional 
da UE e para a eficiência e legitimidade da sua tomada de decisões. Essa cooperação baseia-se nu-
ma série de princípios orientadores que tenciono plenamente respeitar. Entre estes, cabe referir a 
abertura, a confiança mútua, a eficiência e o intercâmbio periódico de informações. As orientações 
políticas e as cartas de missão da Presidente eleita, Ursula von der Leyen, ilustram perfeitamente 
estes princípios e destacam a intenção de reforçar a relação especial entre o Parlamento Europeu e a 
Comissão. Se for confirmado no meu cargo de comissário, trabalharei em prol deste objetivo e, nes-
te contexto, respeitarei plenamente as disposições do Acordo-Quadro de 2010 sobre as relações 
entre o Parlamento Europeu e a Comissão e o Acordo Interinstitucional «Legislar Melhor» de 2016. 
Tenciono gerir as minhas interações com o Parlamento de forma aberta, transparente e construtiva, 
a fim de criar essa relação de confiança mútua. 
 
Farei com que o Parlamento Europeu seja informado regularmente e estarei disponível para partici-
par nas sessões plenárias, nas reuniões das comissões pertinentes e nas discussões tripartidas. Asse-
gurarei também que as comissões parlamentares sejam associadas a qualquer evolução significativa 
no domínio das minhas atribuições e informadas antes de quaisquer acontecimentos importantes e 
negociações fundamentais. Nos próximos meses, por exemplo, teremos de trabalhar em estreita 
colaboração para finalizar os futuros instrumentos de financiamento (Instrumento de Vizinhança, 
Desenvolvimento e Cooperação Internacional e Instrumento de Assistência de Pré-Adesão III). Es-
tou plenamente consciente da importância de tratar em pé de igualdade o Parlamento e o Conselho e 
respeitarei as suas funções institucionais. Trata-se, mais do que um requisito imposto pelo processo 



 

 

legislativo ordinário, do dever de um comissário que, enquanto membro do Colégio, deve prestar 
contas perante os deputados do Parlamento Europeu, diretamente eleitos.  
 
Garantirei um fluxo regular de informações com os presidentes das comissões parlamentares com-
petentes e prosseguirei as boas práticas estabelecidas pelos meus antecessores, designadamente in-
tercâmbios com os diferentes grupos políticos e os principais membros do Parlamento Europeu nos 
grupos de trabalho, como o relativo à Parceria Oriental.  
 
Tomando em consideração as posições assumidas pelo Parlamento, garantirei também uma resposta 
rápida e exata às perguntas formuladas pelos deputados do Parlamento Europeu à Comissão que 
incidam sobre o domínio das minhas atribuições. Comparecerei perante o Parlamento Europeu, reu-
nido em sessão plenária, bem como perante as comissões parlamentares, sempre que for chamado a 
responder a uma pergunta ou a uma questão específica. 
 
Transparência 
 
Nas suas orientações políticas, a Presidente eleita, Ursula von der Leyen, sublinha que, para resta-
belecer a confiança dos cidadãos na União, as nossas instituições devem ser abertas e irrepreensí-
veis em matéria de transparência. Para o efeito, é necessário que os cidadãos tenham conhecimento 
das posições defendidas no processo legislativo, nomeadamente pela Comissão. O reforço da coo-
peração interinstitucional mediante a promoção da legitimidade e da obrigação de prestar contas 
estimulará a eficiência e a boa governação da UE. 
 
Manifesto, portanto, a minha firme determinação em aplicar as disposições de vasto alcance em 
matéria de transparência e fluxo de informações que figuram no Acordo-Quadro sobre as relações 
entre o Parlamento Europeu e a Comissão e no Acordo Interinstitucional «Legislar Melhor». Em 
especial, velarei por que estas disposições sejam respeitadas no quadro dos meus diálogos estrutu-
rados e de outros contactos com as comissões parlamentares.  
 
Esta Comissão envidará igualmente esforços para informar os cidadãos do seu papel no quadro ins-
titucional da UE. Além disso, as propostas apresentadas no domínio das minhas atribuições basear-
se-ão em consultas adequadas dos peritos e do público, em consonância com os princípios com vis-
ta a legislar melhor.   
 
Tomada em consideração das posições do Parlamento e dos seus pedidos em matéria de inicia-
tiva legislativa 
 
A Presidente eleita, Ursula von der Leyen, apoia o direito de iniciativa do Parlamento Europeu. 
Compromete-se a que a sua Comissão dê seguimento às resoluções parlamentares aprovadas por 
maioria dos seus membros através de um ato legislativo, no pleno respeito dos princípios da pro-
porcionalidade, da subsidiariedade e com vista a legislar melhor. Subscrevo integralmente este 
objetivo. 
 
No âmbito do compromisso assumido pelo próximo Colégio quanto a uma parceria aprofundada 
com o Parlamento Europeu, colaborarei estreitamente com o Parlamento em todas as fases dos de-
bates sobre as resoluções nos termos do artigo 225.º do TFUE. Comprometo-me a trabalhar em es-
treita colaboração com as comissões parlamentares competentes e a ter uma presença ativa durante 
a elaboração de resoluções nos termos do artigo 225.º do TFUE. É minha firme convicção de que 
tal irá melhorar o diálogo, promover a confiança e um espírito de colaboração mútua em prol de um 
objetivo comum.  
 



 

 

A Comissão responderá efetivamente às resoluções do Parlamento no prazo de três meses a contar 
da sua adoção, em conformidade com o Acordo-Quadro. A Comissão assegurará a supervisão polí-
tica do processo.  
 
Transmissão de informações e documentos 
 
Para além da minha declaração precedente de que garantirei que as comissões parlamentares sejam 
associadas a qualquer evolução significativa no domínio das minhas atribuições, estou plenamente 
consciente de que a transmissão de informações e documentos constitui um aspeto essencial do re-
forço da parceria entre o Parlamento Europeu e a Comissão. Comprometo-me, portanto, a aplicar 
plenamente as disposições pertinentes do Acordo-Quadro entre as duas instituições e do Acordo 
Interinstitucional «Legislar Melhor». O Tratado de Lisboa estabelece a igualdade entre o Parlamen-
to e o Conselho enquanto colegisladores, e velarei pela observância deste princípio no que respeita 
à forma como as informações são partilhadas nas áreas pelas quais sou responsável. 
  
  
Pergunta 3 

Como tenciona melhorar o diálogo e a cooperação interinstitucionais entre a Comissão e o 
Parlamento – nomeadamente a Comissão dos Assuntos Externos – com base nos compromis-
sos e nas boas práticas dos comissários anteriores, nomeadamente no que se refere: 

 A uma melhor sincronização entre as atividades da Comissão e do Parlamento Euro-
peu, por exemplo, através da partilha sistemática e antecipada dos calendários previstos para 
as publicações (estratégias, comunicações), a organização de reuniões e cimeiras ministeriais, 
a apresentação de propostas de abertura de negociações sobre acordos internacionais, diálo-
gos sobre direitos humanos; 

 À cooperação e partilha de informações com a Comissão dos Assuntos Externos, inclu-
indo por escrito, acerca da negociação de acordos internacionais, nomeadamente através da 
aplicação imediata das partes do texto já pré-acordadas no âmbito das negociações sobre o 
ponto 40 do Acordo Interinstitucional «Legislar Melhor», que se enquadra nas prerrogativas 
da Comissão; 

 À consulta atempada da Comissão dos Assuntos Externos sobre as prioridades e as 
posições da UE em matéria de política externa, nomeadamente antes da publicação de comu-
nicações, estratégias e mandatos novos ou atualizados da UE, incluindo o pacote do alarga-
mento; 

 À avaliação por escrito da forma como os pontos de vista do Parlamento foram tidos 
em conta na sequência da adoção das resoluções ou consultas acima referidas; 

 À cooperação e coordenação das atividades de apoio à democracia, especialmente dado 
que o Parlamento Europeu tem um historial comprovado na realização de atividades de apoio 
à democracia (especialmente nos quatro pilares fundamentais: observação eleitoral, reforço 
das capacidades dos parlamentos, mediação e diálogo, ações no domínio dos direitos huma-
nos), tal como foi reconhecido na Comunicação de 2019 sobre a política de alargamento da 
UE, que destaca as iniciativas do PE em matéria de mediação e diálogo. 

 
Em conformidade com as orientações políticas da Presidente eleita, Ursula von der Leyen, reitero o 
meu apoio total à sua intenção de reforçar a relação especial entre o Parlamento Europeu e a Comis-
são Europeia. Tenciono colaborar estreitamente com o Parlamento Europeu na aplicação das dispo-



 

 

sições do Acordo-Quadro entre o Parlamento Europeu e a Comissão e do Acordo Interinstitucional 
«Legislar Melhor» de 2016 no que diz respeito à transparência e ao fluxo de informação entre as 
duas instituições.  
 
A sincronização das nossas atividades pode reforçar a voz da União nos assuntos externos. Nessa 
perspetiva, gostaria de sublinhar a importância de proceder a consultas no processo de elaboração 
das políticas, nomeadamente no que respeita às prioridades no domínio da política externa. Consi-
dero que é da maior importância assegurar um bom fluxo de informações entre a Comissão e o Par-
lamento Europeu. 
 
Trabalharei com o Parlamento Europeu de forma aberta, transparente e construtiva, e estou disposto 
a travar um diálogo político construtivo sobre todas as questões da minha competência, nomeada-
mente a assegurar uma troca de pontos de vista sobre a aplicação dos instrumentos de financiamen-
to, em conformidade com o que será decidido no processo legislativo em relação aos mesmos. Darei 
igualmente instruções aos meus serviços para se manterem à disposição do Parlamento Europeu, a 
fim de informar este último de quaisquer diálogos técnicos, caso necessário. 
 
Em consonância com os compromissos específicos estabelecidos no Acordo-Quadro e no Acordo 
Interinstitucional, e em cooperação com o Alto Representante / Vice-Presidente da Comissão, ga-
rantirei a cooperação, bem como a partilha atempada e completa de informações em todas as etapas 
do processo com a comissão competente no que respeita à negociação de acordos internacionais, e 
assegurarei que as opiniões e as recomendações do Parlamento Europeu sejam tomadas em conside-
ração.  
 
Comprometo-me a proceder ao intercâmbio de informações e estou à vossa inteira disposição para o 
efeito, bem como a assegurar a consulta atempada e a trocar regularmente pontos de vista com a 
comissão competente a respeito das estratégias e dos relatórios anuais, e ainda a intercambiar in-
formações sobre outras iniciativas e mandatos em curso ou previstos. Manifesto desde já a minha 
disponibilidade para proceder a uma troca de opiniões com a comissão sobre o pacote relativo ao 
alargamento, imediatamente após a sua adoção pelo Colégio e antes da sua divulgação à imprensa. 
É minha intenção informá-los, por escrito, das minhas visitas aos países que se enquadrem no do-
mínio das minhas atribuições e realizarei reuniões frequentes com a Comissão dos Assuntos Exter-
nos, os coordenadores dos grupos políticos e os relatores para debater a posição do Parlamento e 
partilhar informações. Manifesto o meu interesse pelas reuniões interparlamentares do Parlamento 
com os parlamentos nacionais de países parceiros, cuja colaboração permite reforçar a cooperação e 
a compreensão mútua. 
 
Comprometo-me a colaborar estreitamente com o Parlamento Europeu na conceção e na discussão 
das suas resoluções e a responder às questões levantadas nestas últimas, a fim de identificar o me-
lhor rumo a seguir. A Comissão acompanhará as resoluções em conformidade com o Acordo-
Quadro e o compromisso assumido pela Presidente eleita nas suas orientações políticas. Ter-se-ão 
em conta as resoluções do Parlamento Europeu, bem como o seguimento dado às nossas consultas 
aquando das nossas reflexões sobre a interação no quadro das nossas relações bilaterais ou multila-
terais com os países parceiros. 
 
Espero poder contar com a estreita cooperação do Parlamento Europeu no que respeita ao apoio à 
democracia e prezo muito o papel importante que esta instituição pode desempenhar em circunstân-
cias difíceis, em termos de mediação e promoção do diálogo. Comprometo-me a trabalhar em es-
treita colaboração com o Parlamento Europeu no seguimento das recomendações formuladas pelas 
missões de observação eleitoral, no intuito de maximizar o impacto obtido pela UE nos nossos es-
forços comuns destinados a apoiar a democracia e a assegurar a estabilidade na nossa vizinhança 
imediata. 



 

 

 
Pergunta 4 

Como encara a divisão de tarefas e a complementaridade dos papéis com o Alto Representan-
te/Vice-Presidente da Comissão sobre as políticas de alargamento e de vizinhança? 

Como Comissário responsável por uma pasta no domínio das relações externas, trabalharei em es-
treita colaboração com o Alto Representante/Vice-Presidente e com os demais comissários.  
 
A natureza dos desafios enfrentados pela UE na sua vizinhança exige uma resposta coordenada da 
sua parte. A estreita cooperação com o Alto Representante/Vice-Presidente da Comissão é funda-
mental para assegurar uma ação externa eficaz e coerente da UE. Esta estreita cooperação e coorde-
nação permitirão à UE reforçar o seu papel à escala mundial, conferindo-lhe uma maior solidez, 
coerência, visibilidade e eficácia.  
 
Se for confirmado no meu cargo de comissário, basear-me-ei nas modalidades de trabalho atuais e 
colaborarei estreitamente com o Alto Representante/Vice-Presidente da Comissão para assegurar a 
complementaridade dos nossos trabalhos, evitar sobreposições e coordenar eficazmente as ações e 
estratégias da UE. A consecução destes objetivos exigirá uma colaboração periódica, frutuosa e 
construtiva, um claro consenso quanto às prioridades, bem como a cooperação e consultas numa 
base recorrente. No que respeita mais especificamente às negociações sobre o alargamento, garanti-
rei também uma estreita coordenação entre os diferentes serviços da Comissão, a fim de melhor 
apoiar os países parceiros nos esforços por eles desenvolvidos em termos de reformas e de harmo-
nização do seu quadro normativo com o acervo da UE. 
 
Juntamente com o Alto Representante/Vice-Presidente da Comissão, quero tirar partido das nossas 
vantagens e retirar ensinamentos das nossas deficiências, no intuito de maximizar o impacto e a 
influência nossas políticas. Desde o primeiro dia do meu mandato, trabalharei no sentido de definir 
uma visão comum quanto às regiões importantes que se inserem na minha pasta. Tal orientará as 
minhas relações com o Alto Representante/Vice-Presidente da Comissão ao longo de todo o meu 
mandato. 
 
Como indicado na carta da Presidente eleita, representarei a Comissão no Conselho dos Negócios 
Estrangeiros. 
 
Pergunta 5 

Quanto à futura geração de instrumentos de financiamento externo (2021-2027), como tencio-
na assegurar melhorias nos seguintes domínios: 

 Papel genuíno do Parlamento na orientação estratégica dos instrumentos (NDICI, IPA 
III), incluindo o recurso a atos delegados para a adoção de decisões de programação estraté-
gica e a participação do Parlamento nos grupos de peritos da Comissão que elaboram atos 
delegados; 

 Governação, incluindo uma proposta de criação de um grupo diretor horizontal poten-
cialmente liderado pelo VP/AR, a fim de assegurar a coordenação política global de todos os 
instrumentos de financiamento externo, 

 Manutenção de um forte apoio à vizinhança, nomeadamente no caso de o Instrumento 
Europeu de Vizinhança ser substituído por um instrumento único para a ação externa da UE 
(NDICI). 



 

 

 
Uma cooperação interinstitucional eficaz é essencial para o funcionamento do sistema institucional 
da UE, bem como para a eficiência e a legitimidade do processo de tomada de decisões da UE. As 
cartas de missão da Presidente eleita, Ursula von der Leyen, ilustram perfeitamente estes princípios 
e realçam a intenção de reforçar a relação especial entre o Parlamento Europeu e a Comissão. Se for 
confirmado no meu cargo de comissário, trabalharei em prol deste objetivo. 
 
Quero estabelecer uma relação de confiança mútua, manifestando desde já a minha disponibilidade 
para participar nas reuniões da comissão competente e para reunir-me com os diferentes partidos 
políticos e deputados do Parlamento Europeu. Garantirei que as comissões sejam associadas a qual-
quer evolução significativa no domínio das minhas atribuições e informadas antes de quaisquer 
acontecimentos importantes e negociações fundamentais. Pretendo que a nossa assistência financei-
ra seja o resultado da cooperação interinstitucional, bem como de um diálogo político franco, enri-
quecedor e oportuno.  
 
Teremos a oportunidade de debater, durante as discussões tripartidas sobre o Instrumento de Vizi-
nhança, de Cooperação para o Desenvolvimento e de Cooperação Internacional, diversas ideias para 
reforçar a orientação política, preservando simultaneamente o equilíbrio interinstitucional estabele-
cido pelos Tratados. Tanto a minha mensagem de base como o meu objetivo primordial consistirão 
em garantir que os mecanismos de governação continuem a ser eficientes, de molde a que os ins-
trumentos de financiamento alcancem os objetivos visados.   
 
O nosso objetivo na vizinhança europeia consiste em criar verdadeiras parcerias com base em valo-
res comuns e objetivos partilhados. Por conseguinte, a programação deve permitir a tomada em 
consideração do contexto e das preocupações dos países parceiros.  
 
As nossas parcerias na vizinhança assumem uma importância primordial. Terei como missão prin-
cipal continuar a acelerar a cooperação com os parceiros na vizinhança no que diz respeito aos de-
safios e oportunidades comuns que se perfilam no futuro, no intuito de promover a estabilidade, a 
segurança e a prosperidade na Europa, bem como na sua periferia. Isto abrange a assistência finan-
ceira, mas transcende esta esfera – trata-se, antes de mais, de promover o diálogo e a parceria. 
 
A vizinhança da UE caracteriza-se por uma grande diversidade. É por esse motivo que a diferencia-
ção e a apropriação são alguns dos princípios fundamentais da Política Europeia de Vizinhança. 
Gostaria de acrescentar outro ainda: a flexibilidade. A nossa vizinhança oriental e meridional cons-
tituem duas das regiões mais voláteis e incertas do mundo, mas são também fonte de enormes opor-
tunidades e revestem-se de grande interesse para a UE. Estamos perante um grupo diversificado de 
países. Ao longo do mandato desta Comissão, teremos de estar preparados para reagir em função da 
evolução da situação na Síria, promover o firme compromisso assumido pela UE quanto à integri-
dade territorial da Ucrânia, apoiar a transição democrática na Argélia, prosseguir as nossas parcerias 
privilegiadas com Marrocos ou a Tunísia, bem como apoiar reformas a favor do crescimento na 
Geórgia.  
 
Na minha opinião, no intuito de preservar a relação privilegiada que mantemos com os países vizi-
nhos, precisamos de uma configuração que continue a servir as nossas prioridades e objetivos estra-
tégicos na vizinhança europeia, mas que reforce também a flexibilidade, a fim de abordar as nossas 
prioridades de forma mais atempada, eficiente e coerente. Estou convicto que o novo Instrumento 
de Vizinhança, de Cooperação para o Desenvolvimento e de Cooperação Internacional é a melhor 
forma de atingir este objetivo, ao manter todas as especificidades da nossa cooperação com os paí-
ses vizinhos. O referido instrumento propõe aumentar os fundos consagrados à vizinhança e reser-
var um montante significativo para o efeito, que pode ser incrementado, dada a importante margem 
de flexibilidade existente para dar resposta às necessidades que possam vir a surgir. Além disso, 



 

 

prevê uma certa flexibilidade orçamental que já deu provas das vantagens daí decorrentes na região 
da África Subsariana que é atualmente abrangida pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento.       
 
Pergunta 6 

Quais serão as suas prioridades na reforma da política de vizinhança, incluindo a introdução 
duma maior diferenciação (política, financeira, etc.) com base nas necessidades, nos méritos e 
nas prioridades da UE, bem como na aplicação da condicionalidade em matéria de direitos 
humanos? 

Em termos de estabilidade, resiliência e prosperidade, revela-se no interesse da União Europeia 
manter uma relação privilegiada com todos os países da vizinhança, baseada nas nossas principais 
prioridades de cooperação nos domínios da democracia, dos direitos humanos e da boa governação, 
do desenvolvimento socioeconómico, da segurança e da migração.  
 
Ao longo dos anos, a Política Europeia de Vizinhança tem sido muito mais do que um quadro para a 
concessão de assistência. Inserindo-se num quadro de ação única, a nossa cooperação com os par-
ceiros da vizinhança abrangeu aspetos políticos, setoriais e financeiros. Dispomos de um quadro 
sólido que permitiu abordar os interesses e desafios comuns da UE e dos seus parceiros, para além 
de ter contribuído para uma verdadeira apropriação conjunta. 
 
Manifesto a minha determinação em tirar partido das vantagens deste quadro, promovendo as opor-
tunidades de cooperação e apoiando, sempre que possível, as reformas destinadas a assegurar uma 
transformação que apoie fortemente os nossos interesses comuns. Continuarei a integrar o princípio 
da diferenciação nas políticas prosseguidas, a fim de assegurar que continuem a adaptar-se a todos 
os nossos parceiros, salvaguardando simultaneamente os interesses estratégicos da UE. E tirarei 
pleno proveito das oportunidades para reforçar a nossa interação bilateral e regional ao abrigo do 
próximo quadro financeiro plurianual através do novo instrumento de financiamento proposto, que 
prevê uma maior diferenciação e flexibilidade quanto ao apoio prestado pela UE aos países parcei-
ros, preservando simultaneamente a especificidade da política de vizinhança da UE.  
 
No início do meu mandato, aproveitarei a oportunidade de fazer avançar os trabalhos de revisão e 
atualização das prioridades da parceria com os nossos parceiros, nomeadamente na vizinhança me-
ridional. Procurarei fazê-lo em consonância com os interesses da UE e com vista a assegurar a plena 
aplicação dos princípios da diferenciação e da flexibilidade. No que diz respeito à vizinhança orien-
tal, procurarei aprofundar a cooperação setorial com os nossos parceiros mais avançados (Ucrânia, 
Geórgia e Moldávia), trabalhando com a maior flexibilidade possível e tendo por base a aplicação 
acelerada dos Acordos de Associação e das Zonas de Comércio Livre Abrangentes e Aprofundadas. 
Como indicado na carta de missão da Presidente eleita, apresentarei um novo conjunto de objetivos 
estratégicos a longo prazo para a Parceria Oriental até meados de 2020, com base na consulta estru-
turada que está a decorrer sobre o futuro desta última. 
 
No âmbito do reexame das prioridades da parceria, a minha prioridade consistirá em continuar a 
consolidar as vertentes relativas aos direitos humanos e à democracia nestes quadros políticos. Si-
multaneamente, gostaria de sublinhar que a promoção dos interesses da UE, como exigido no arti-
go 21.º, n.º 2, do Tratado da União Europeia, e do interesse dos países parceiros não colide com o 
programa da UE assente em valores. A UE esforçou-se por desenvolver verdadeiras parcerias em pé 
de igualdade que tenham por base interesses comuns, continuando paralelamente a promover os 
princípios universais da democracia e dos direitos humanos através do diálogo político. A própria 
estabilidade da UE assenta na democracia, nos direitos humanos e no Estado de direito. Estes prin-
cípios e a promoção de reformas nestes domínios fazem parte integrante de todas as parcerias polí-
ticas bilaterais.  
 



 

 

A Comissão avalia regularmente o empenho e faz o ponto da situação dos países parceiros neste 
domínio e pode adotar uma abordagem progressiva em relação aos países que não respeitam as suas 
obrigações, desde o «congelamento» temporário dos pagamentos a título de apoio orçamental até à 
aplicação de cláusulas suspensivas em matéria de direitos humanos que figuram nos acordos de 
financiamento da UE. Apesar de a suspensão do apoio da UE ser encarada como uma solução de 
último recurso, não é inconcebível, conforme ilustrado pela suspensão da assistência financeira às 
autoridades sírias em 2011 ou, mais recentemente, pela suspensão das operações de apoio orçamen-
tal na Moldávia e no Azerbaijão.  
 
No entanto, embora seja fundamental aplicar condições estritas e medidas adequadas, atribuirei 
especial atenção aos mecanismos que colocam a tónica numa evolução positiva nos países parcei-
ros. A este respeito, congratulo-me com a proposta da Comissão de manter a abordagem assente em 
incentivos no novo Instrumento de Vizinhança, de Cooperação para o Desenvolvimento e de Coo-
peração Internacional, a fim de recompensar os vizinhos da UE que realizam progressos em termos 
de democracia, direitos humanos, Estado de direito, cooperação em matéria de migração, governa-
ção económica e reformas. A adoção de uma abordagem baseada em direitos e a promoção da inte-
gração da perspetiva de género estarão no âmago da minha intervenção. Nesta perspetiva, o pro-
grama temático sobre os direitos humanos e a democracia e o apoio que prestamos através do Fun-
do Europeu para a Democracia serão os principais instrumentos que utilizarei para garantir que o 
novo instrumento contribua em maior grau para consolidar os direitos humanos, apoiar os defenso-
res dos direitos humanos, os grupos vulneráveis e as pessoas mais expostas a risco e outras minori-
as, e assegurar a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. 
 
Pergunta 7 

Que iniciativas prioritárias tenciona tomar em relação aos Estados-Membros para assegurar 
que uma perspetiva de alargamento credível seja possível e possa avançar em conformidade 
com os Tratados, os critérios de Copenhaga e o quadro de negociação? Está disposto a rever a 
metodologia de recolha de dados para os relatórios de progresso e a prever uma estrutura 
diferente que permita comparar melhor os países em todos os setores e políticas?  

 Mais especificamente, que medidas concretas tomaria no caso de um país do alarga-
mento tomar medidas ou adotar políticas que não estejam em conformidade ou não sejam 
compatíveis com o acervo, os valores e os princípios da UE – nomeadamente no que diz res-
peito à democracia, ao Estado de direito, incluindo a independência do poder judicial, e à luta 
contra a corrupção? 

 A este respeito, que iniciativas poderiam ser contempladas para revigorar o processo 
de adesão e promover reformas fundamentais nos países candidatos à adesão, em especial nos 
domínios do sistema judicial, do Estado de direito e da liberdade dos meios de comunicação 
social? Que iniciativas poderão ser contempladas, se for caso disso, para reforçar o diálogo 
político entre a oposição e os partidos no poder nos países em vias de adesão? Que instrumen-
tos políticos podem ser utilizados para apoiar e melhorar o funcionamento dos parlamentos 
nacionais nos países em vias de adesão, com vista a reforçar o seu papel no processo de ade-
são?   

 Como irá garantir que as suas ações e o seu trabalho anterior como membro do Go-
verno húngaro não afetarão o seu trabalho como Comissário responsável pelo Alargamento e 
a Vizinhança? 

Os Estados-Membros sublinharam reiteradamente, ao mais alto nível, o seu empenho numa perspe-
tiva europeia dos Balcãs Ocidentais. Com base nos Tratados e nos critérios de Copenhaga, as con-
dições para que um país se torne um Estado-Membro da União Europeia são claras. O mesmo suce-



 

 

de no que respeita ao processo de alargamento e às expectativas dos países candidatos ao longo de 
todo esse processo, prevalecendo um consenso entre os Estados-Membros de que o mesmo se ba-
seia em condições estritas e equitativas e no princípio dos méritos próprios.   
 
Em 2018, a Comissão adotou a estratégia «Uma perspetiva de alargamento credível e um maior 
empenhamento da UE nos Balcãs Ocidentais», em que salienta que, para que esta perspetiva se 
concretize, são necessários esforços sustentados e reformas irreversíveis. Sendo os progressos reali-
zados no percurso europeu um processo objetivo e assente em méritos próprios, que depende dos 
resultados concretos alcançados por cada país, é importante que a UE reconheça os devidos méritos 
desses progressos, sempre que necessário. Durante o meu mandato, não pouparei esforços, junta-
mente com os Estados-Membros, para garantir que tal seja o caso. É importante reconhecer que 
existem países, como a Albânia e a Macedónia do Norte, que realizaram progressos notáveis no que 
se refere a reformas difíceis e que preenchem as condições estabelecidas para a abertura de negoci-
ações. A abertura de negociações de adesão com estes países deverá conferir um novo impulso à 
dinâmica das reformas empreendidas noutros países da região e imprimir uma nova confiança na 
perspetiva do alargamento. No que diz respeito à Turquia, o Conselho dos Assuntos Gerais conclu-
iu, em 18 de junho de 2019, que «as negociações de adesão da Turquia chegaram [...] efetivamente 
a um impasse, e que mais nenhum capítulo poderá ser aberto ou encerrado». 
 
A Comissão dispõe já de uma base sólida para as suas avaliações nos relatórios anuais. A metodo-
logia quanto à apresentação de informação garante que, para além de informações sobre os progres-
sos realizados, a tónica seja colocada na situação real ou no grau de preparação para efeitos de ade-
são. A comunicação de informações é harmonizada, havendo uma escala de avaliação clara que 
permite a cada país determinar facilmente a sua situação em domínios fundamentais. Isto aumenta a 
transparência do processo, tornando mais fácil para os cidadãos e a sociedade civil fiscalizar as re-
formas, o que foi bem acolhido pelos Estados-Membros e pelo Parlamento Europeu.  
 
No que diz respeito à identificação das violações dos valores fundamentais e à resposta a dar neste 
contexto, o pacote de alargamento procede a uma avaliação factual e equitativa dos progressos rea-
lizados ou da sua falta e formula recomendações concretas para corrigir as deficiências. A Comis-
são acompanha o seguimento dado a estas recomendações através de instrumentos consagrados, 
como as reuniões da Comissão da Justiça e dos Assuntos Internos ao abrigo dos Acordos de Estabi-
lização e de Associação ou das missões de avaliação pelos pares. Para os países que participam nas 
negociações de adesão, as disposições de salvaguarda - a denominada cláusula de desequilíbrio - 
nos quadros de negociação conferem-nos a possibilidade de suspender os trabalhos sobre outros 
capítulos de negociação se os progressos realizados nos capítulos sobre o Estado de direito (capítu-
lo 23 relativo ao sistema judicial e aos direitos fundamentais e capítulo 24 relativo à justiça, liber-
dade e segurança) registarem atrasos significativos face ao avanço das negociações em geral. Se 
vier a surgir uma situação desse tipo, não hesitarei em tomar a decisão de suspender os trabalhos 
técnicos relativos às negociações noutros capítulos, incluindo a decisão de não recomendar a aber-
tura e/ou encerramento de outros capítulos, até que esse desequilíbrio seja dirimido.  
 
Obviamente, subsiste ainda a possibilidade de suspender as negociações em caso de violações gra-
ves e persistentes dos princípios da liberdade, da democracia, da observância dos direitos humanos 
e das liberdades fundamentais e do Estado de direito.  
 
Comprometo-me também a garantir que utilizaremos o nosso importante apoio financeiro como um 
instrumento para incentivar a obtenção de resultados e, quando necessário, sancionar a falta de re-
formas ou ainda reafetar os fundos, por exemplo, a favor da sociedade civil. O futuro Regulamento 
relativo ao Instrumento de Assistência de Pré-Adesão III, conforme proposto pela Comissão, ofere-
ce mais explicitamente a possibilidade de adaptar o âmbito e a intensidade da assistência financeira 
em função dos resultados e do empenho dos nossos parceiros em domínios de importância funda-



 

 

mental. Isto permitir-nos-á evitar comprometer o apoio à melhoria dos direitos fundamentais, da 
democracia e do Estado de direito, incluindo o apoio à sociedade civil e a estreita cooperação com 
as autoridades locais.  
 
O funcionamento eficaz dos parlamentos nacionais constitui uma vertente essencial dos critérios 
políticos que todos os países candidatos devem preencher para se tornarem Estados-Membros da 
UE.  
 
Atendendo à complexidade dos processos de reforma necessários para que os países cumpram os 
requisitos de adesão à UE, é da maior importância que os parlamentos nacionais sejam responsabi-
lizados, eficazes, transparentes e acessíveis perante os seus eleitores. Manifesto o meu empenho em 
continuar a apoiar o papel dos parlamentos nacionais nas negociações de adesão e a apoiar o reforço 
das suas capacidades e espero poder contar também com os valiosos conhecimentos especializados 
que o Parlamento Europeu dispõe neste domínio. 
 
Consequentemente, hoje em dia, o processo de adesão é mais rigoroso e exaustivo do que anterior-
mente. Não obstante, o êxito da consolidação do Estado de direito e dos valores democráticos de-
pende, em última análise, da vontade política e da eliminação da resistência institucional nos países 
beneficiários. Quando os valores fundamentais em que assenta a UE e que se encontram no âmago 
do processo de adesão forem infringidos, não hesitarei em utilizar todos os instrumentos disponíveis 
na nossa caixa de ferramentas para incentivar a observância desses valores e tentar corrigir quais-
quer deficiências.   
 
Por último, quanto à minha experiência pessoal como ministro durante mais de cinco anos, gostaria 
de sublinhar que não é inabitual nem singular que um comissário indigitado tenha anteriormente 
exercido o cargo de ministro num governo. Trata-se, na realidade, de uma vantagem, dadas as se-
melhanças entre as funções de ministro e de comissário. As funções assemelham-se em termos de 
volume de trabalho, trabalho em equipa, colegialidade, obrigação de prestar contas ou ainda em 
termos do processo de negociação.   
 
Tal como já referido, se vier a ser confirmado no meu cargo, comprometo-me a respeitar plenamen-
te as regras relativas ao funcionamento da Comissão Europeia e, nomeadamente, as aplicáveis aos 
comissários. Atuarei no interesse geral da União Europeia, em conformidade com o artigo 17.º, 
n.º 1, do Tratado da União Europeia. No exercício das minhas funções como comissário, atuarei de 
forma independente; não solicitarei nem aceitarei instruções de qualquer governo, instituição, ór-
gão, órgão ou organismo, em conformidade com o artigo 17.º, n.º 3, do Tratado da União Europeia. 
Além disso, comprometo-me de igual forma a respeitar plenamente as obrigações estabelecidas nos 
artigos 245.º e 339.º do Tratado sobre o Funcionamento da UE e no Código de Conduta dos Comis-
sários.  
 
 
 
 
 
 
  


