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1) No exercício das suas futuras funções como Comissário, sente-se vinculado ou 

influenciado pelas declarações proferidas pelo seu primeiro-ministro a respeito do papel 

que desempenhará, nomeadamente por uma afirmação que este último fez no Conselho 

de Cooperação dos Países de Língua Turca realizado em Bacu, em 15 de outubro de 2019? 

Como avaliaria a decisão de um governo da União de conceder asilo a um antigo 

primeiro-ministro de um país do alargamento que tenha sido condenado?  

 

Enquanto comissário, o meu único objetivo consiste em dar execução, imbuído de um 

verdadeiro espírito europeu, às prioridades estratégicas da União Europeia em relação a todos 

os parceiros abrangidos pelo alargamento e a política de vizinhança, elaborando e aplicando 

políticas nos Balcãs Ocidentais e nos países da vizinhança oriental e meridional, sob a 

orientação do alto representante/vice-presidente e trabalhando em plena colegialidade.   

 

Por conseguinte, não estarei vinculado nem serei influenciado por nenhuma declaração ou 

posição de nenhum primeiro-ministro de nenhum país nem de nenhum outro representante de 

nenhum governo. 

 

Os comissários devem promover o interesse geral da União Europeia no seu conjunto, garantir 

a aplicação do direito da União Europeia e ser totalmente independentes de qualquer governo 

ou outra instituição. 

 

Os comissários não são representantes de nenhum governo ou Estado-Membro. Não são 

responsáveis perante o governo do seu Estado-Membro nem perante o seu Estado-Membro no 

seu conjunto. 

 

São responsáveis pelos seus atos perante o presidente da Comissão e o Parlamento Europeu. 

 

Este aspeto está claramente estabelecido nos Tratados e no Código de Conduta dos Membros 

da Comissão. 

 

Estou plenamente ciente deste facto e estou firmemente determinado a responder a estas 

elevadas expectativas no desempenho diário das minhas funções enquanto comissário, caso o 

Parlamento Europeu decida confirmar-me nestas funções. 

 

Não serei o emissário de um país específico, mas o representante da Comissão Europeia junto 

dos nossos países vizinhos. 

 

Desempenhar estas funções será uma honra e uma grande responsabilidade. 

 

Esta é a razão pela qual a minha resposta é muito clara: não estarei vinculado nem serei 

influenciado por nenhuma declaração ou posição de nenhum primeiro-ministro de nenhum país 

nem de nenhum outro representante de nenhum governo.  

 



As prioridades estratégicas europeias acima mencionadas refletem o interesse da União 

Europeia no seu conjunto e têm por base os contributos do Parlamento Europeu, do Conselho, 

dos Estados-Membros e da Comissão Europeia. As relações com o Azerbaijão e a Turquia 

constituirão, evidentemente, uma vertente importante da minha pasta. A União Europeia é um 

parceiro comercial essencial do Azerbaijão, apoiando a sua diversificação económica e 

encorajando as reformas deste país tendo em vista melhorar o seu ambiente empresarial. Temos 

igualmente um interesse comum em cooperar no domínio da energia. Contudo, não hesitarei 

em abordar claramente a situação dos direitos humanos neste país e em suscitar questões 

importantes, por exemplo, a situação dos presos políticos e a liberdade de reunião e de 

expressão, tanto pública como diretamente com as autoridades do Azerbaijão ao mais alto 

nível. O mesmo se aplica à Turquia. A Turquia é um parceiro importante da União, com a qual 

temos todo o interesse em cooperar de forma efetiva. Todavia, tal não me impedirá de lhe 

transmitir mensagens claras sobre questões como o grave retrocesso registado a respeito do 

Estado de direito e das liberdades fundamentais, as atividades de perfuração ilegal no 

Mediterrâneo ou a incursão militar na Síria. Continuarei igualmente a apoiar com determinação 

a sociedade civil.  

 

Cabe aos Estados-Membros examinar e decidir sobre os pedidos de asilo individuais, no pleno 

respeito do direito da União e das convenções internacionais. O Estado de direito é um dos 

princípios fundamentais da União Europeia que se aplica tanto aos Estados-Membros como 

aos países candidatos. Espero que todas as partes envolvidas atuem no estrito respeito das 

regras aplicáveis, sem qualquer politização.  

 

Estou pronto a debater todas as questões relevantes com a Comissão AFET, no âmbito de um 

intercâmbio regular e fluido, que tenciono alimentar ao longo de todo o meu mandato. 

Comparecerei regularmente perante esta comissão e tantas vezes quantas forem necessárias.  

 

2) Que opinião tem sobre a recomendação do Parlamento Europeu para que seja adotado 

um regime específico de sanções em matéria de direitos humanos, atualmente em 

discussão no Conselho, e de que forma contribuirá para a rápida adoção de um tal 

regime?  

 

Congratulo-me com a resolução do Parlamento e o debate em curso a nível do Conselho sobre 

um regime sancionatório geral da União em matéria de direitos humanos. Trata-se de uma 

questão importante. Nos últimos anos, a União Europeia já adotou dois importantes regimes 

horizontais de sanções, ou seja, o regime de medidas restritivas contra a utilização e a 

proliferação de armas químicas e medidas restritivas contra os ciberataques que ameaçam a 

União ou os seus Estados-Membros. Um regime horizontal de sanções em matéria de direitos 

humanos poderia constituir uma medida mais ambiciosa, dotando a União de um instrumento 

adicional para lutar contra as violações dos direitos humanos, para além das possibilidades já 

existentes no âmbito dos regimes de sanções geográficas. 

 

Contudo, tal abordagem deve ter por principal objetivo enriquecer e reforçar as relações 

externas da União, bem como contribuir para a promoção dos direitos humanos em todo o 

mundo e dissuadir as violações neste domínio. Por conseguinte, para que um regime de sanções 

seja eficiente, tem de ser bem direcionado e juridicamente sólido. Seria necessário ter em conta 

vários parâmetros e critérios. O processo em curso no Conselho permite uma reflexão 

cuidadosa e uma avaliação pormenorizada do valor acrescentado e do impacto desses regimes, 

bem como da sua interação com outros instrumentos no domínio das relações externas. A 



Comissão participa plenamente neste processo e continuará a contribuir ativamente para os 

debates. 

  

Estou ciente de que, na fase atual, subsistem divergências significativas entre os 

Estados-Membros, o que é problemático, uma vez que, neste momento, a adoção desse regime 

exigiria unanimidade no Conselho.  

 

A nível do colégio de comissários, e em conformidade com as respetivas cartas de missão, a 

responsabilidade específica pela política de sanções será incluída no âmbito de funções do alto 

representante/vice-presidente Borrell e do vice-presidente executivo Valdis Dombrovskis. Não 

obstante, estou disponível, na qualidade de membro do colégio de comissários, para apoiar uma 

proposta de regulamento do Conselho nos termos do artigo 215.º do TFUE, caso haja apoio no 

Conselho para adotar uma decisão que estabeleça um regime de sanções da UE em matéria de 

direitos humanos. 

 

3) O que recomendaria no relatório intercalar como Comissário responsável caso um país 

do alargamento limitasse o espaço dos partidos da oposição, controlasse quase 

completamente os órgãos de comunicação social nacionais, obrigasse os juízes à reforma 

antecipada, restringisse a liberdade académica e não combatesse a criminalidade 

organizada e a corrupção? 

 

Enquanto comissário, o meu único objetivo consiste em dar execução à política da União 

Europeia. Em conformidade com a política de alargamento da UE, assegurarei que 

continuamos a privilegiar o princípio de «prioridade aos aspetos fundamentais». Tal significa 

que continuaremos a centrar a nossa ação no apoio aos países do alargamento nos seus esforços 

para reforçar o Estado de direito, incluindo a reforma judicial e os direitos fundamentais, na 

luta contra a corrupção e a criminalidade organizada, no trabalho em prol do bom 

funcionamento das instituições democráticas e na realização de reformas da administração 

pública.  

 

Instarei os governos a garantir que a oposição tem a possibilidade de desempenhar plenamente 

o seu papel e de participar nos processos democráticos. De igual modo, instarei os partidos da 

oposição a desempenharem o seu papel constitucional e a agirem como representantes do seu 

eleitorado nesse quadro.  

 

No que diz respeito à questão de obrigar os juízes à reforma antecipada, o Tribunal de Justiça 

da União Europeia decidiu que tal é contrário ao direito da UE. Por conseguinte, convidarei os 

países do alargamento a tomarem todas as medidas necessárias para assegurar a conformidade 

com o acervo da União. 

 

A salvaguarda da liberdade de expressão e dos meios de comunicação social constitui um 

desafio fundamental. A interferência política nos meios de comunicação social, a pressão 

económica e, pior ainda, os atos de violência e intimidação estão a aumentar. Insistirei junto 

das autoridades responsáveis relativamente a estas importantes questões, seja publicamente, no 

nosso diálogo político, nos relatórios por país ou através do apoio a reformas concretas.  

 

O direito internacional exige também que os Estados respeitem a liberdade académica, um 

princípio baseado numa série de direitos humanos básicos e amplamente aceites. Utilizarei os 

instrumentos à disposição da Comissão para que os países do alargamento respeitem este 

importante princípio.  



 

Estes países continuam a ser palco de casos de corrupção generalizada e de criminalidade 

organizada. Enquanto Comissário responsável, insistirei para que os países do alargamento 

realizem esforços abrangentes e determinados para fazer face a estes fenómenos. A obtenção 

de resultados sólidos em matéria de investigações, ações penais e condenações em processos 

de criminalidade organizada e de corrupção, incluindo a alto nível, será fundamental para 

avançar na via europeia.   

 

Os progressos em todos estes domínios continuam a ser cruciais para o cumprimento dos 

critérios de Copenhaga para a adesão e são questões transversais essenciais que, se forem 

devidamente abordadas, permitirão aos países candidatos assumir e respeitar plenamente as 

obrigações decorrentes da adesão. Devemos continuar a prestar apoio, tanto financeiro como 

político, aos nossos parceiros na região, em conformidade com os nossos compromissos 

políticos firmes. Velarei por que continuemos a acompanhar de perto todas as questões 

relativas ao Estado de direito nos relatórios por país e, em caso de progressos insuficientes, 

instarei os países do alargamento a tomarem as medidas necessárias para corrigir as 

deficiências. Para os países que negoceiam o capítulo 23 (Sistema judicial e direitos 

fundamentais) e o capítulo 24 (Justiça, liberdade e segurança), não hesitarei em mobilizar os 

instrumentos disponíveis para incentivar as reformas, incluindo, se necessário, a ativação da 

cláusula de desequilíbrio dos quadros de negociação.  

 

4) Na sequência da declaração que proferiu, conferindo prioridade ao desenvolvimento 

económico, ao investimento estrangeiro e à gestão da migração em relação à vizinhança 

meridional, que apoio prestará à sociedade civil em países parceiros? Compromete-se a 

suspender a prestação de assistência através de apoio orçamental a governos que violem 

os direitos humanos, incluindo, nomeadamente, os direitos dos defensores dos direitos 

humanos, os direitos dos migrantes e dos refugiados, bem como os direitos das minorias 

religiosas?  

 

A sociedade civil continuará a ser um parceiro fundamental em todos os países da vizinhança 

meridional. A este respeito, manterei e reforçarei o nosso diálogo regional com os parceiros da 

sociedade civil através do Fórum da Sociedade Civil da Vizinhança Meridional.  

 

Desenvolverei também o nosso trabalho para criar um ambiente favorável às organizações da 

sociedade civil através do nosso diálogo político com os governos dos países parceiros, em 

especial daqueles em que o espaço para a sociedade civil está mais limitado.  

 

Os programas específicos de reforço das capacidades continuarão a dar um contributo vital 

para reforçar a responsabilização e sensibilização pública, promovendo a resiliência e a 

participação a nível local, bem como para a formação dos jovens dirigentes.  

 

Com esta abordagem de diálogo contínuo e de reforço das capacidades da sociedade civil, 

aproveitaremos o potencial desta para desenvolver uma visão estratégica para a região e 

promover o crescimento inclusivo e o desenvolvimento económico, a estabilidade, a paz e a 

governação democrática. 

 

Utilizarei a modalidade de apoio orçamental e o seu efeito de alavanca em termos de diálogo 

político para assegurar que a nossa assistência continua a ser coerente com os nossos 

compromissos em relação aos valores fundamentais. Considero que a UE deve estar preparada 

para responder de forma proporcionada e progressiva a qualquer deterioração grave, incluindo 



violações dos direitos humanos, na vizinhança meridional, e não só. Em casos muito graves, 

pode ser necessária uma suspensão imediata. O objetivo deve ser alcançar os melhores 

resultados possíveis em termos de defesa e promoção dos valores fundamentais.   

 

Os compromissos em matéria de direitos humanos e a sua aplicação pelos países parceiros 

continuarão a ser um parâmetro fundamental para informar as nossas decisões relativamente as 

novas operações de apoio orçamental. Continuarei a acompanhá-las regularmente, 

nomeadamente através do acompanhamento político prestado pelas nossas delegações, em 

conjunto com os Estados-Membros.  

 

Para as operações em curso, analisarei toda a gama de medidas de contingência, que podem ser 

utilizadas para promover os valores fundamentais e permitir uma resposta equilibrada. A 

abordagem baseada em direitos, inclusive para o apoio orçamental, estará no âmago da minha 

intervenção. Quando surgem preocupações, o diálogo político reforçado deve ser a primeira 

resposta, nomeadamente através da aprovação de um potencial roteiro que inclua condições a 

curto prazo para restabelecer a confiança. A nossa resposta aos países em incumprimento 

continuará a ser gradual, 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. 

 

Aguardo com expectativa a oportunidade de debater estas questões em pormenor com a 

Comissão AFET, no âmbito do nosso intercâmbio regular e fluido.  

 

5) Qual deveria ser, em sua opinião, o nível de apoio do Instrumento de Assistência de 

Pré-Adesão (IPA) aos Balcãs Ocidentais? Compromete-se a apoiar a posição de que os 

atos delegados devem ser utilizados tanto para a atualização dos anexos como para a 

adoção de documentos de programação estratégica no âmbito dos futuros instrumentos 

de financiamento externo (NDICI/IPA)? Considera que deveria proceder-se à redução do 

IPA e de outras ajudas financeiras concedidas à Turquia? Quais são os seus planos para 

atenuar e reduzir as influências externas nos Balcãs Ocidentais?  

 

Considero que a proposta da Comissão de consagrar um financiamento substancial 

(14 500 milhões de EUR) ao Instrumento de Pré-Adesão III (IPA III) no contexto do novo 

quadro financeiro plurianual 2021-2027 permitirá aos Balcãs Ocidentais alcançar os objetivos 

estabelecidos na Estratégia para os Balcãs Ocidentais de 2018 e apoiar a evolução das 

necessidades relacionadas com a Turquia.   

 

Tal como referido na audição, estou empenhado em dialogar com o Parlamento Europeu de 

forma aberta, transparente e construtiva. Para o efeito, uma das minhas principais prioridades 

enquanto comissário será trabalhar, em conjunto com o alto representante/vice-presidente e 

com a minha colega responsável pelas Parcerias Internacionais, em prol das disposições mais 

adequadas com as outras instituições, em plena conformidade com os Tratados. Estas 

disposições deverão permitir um controlo parlamentar adequado na governação do IPA III e 

do Instrumento de Vizinhança, de Cooperação para o Desenvolvimento e de Cooperação 

Internacional (NDICI). Gostaria, em especial, de insistir na necessidade de discussões 

estratégicas adequadas e regulares com o Parlamento Europeu sobre a situação de todos os 

parceiros da minha pasta e o respetivo apoio da UE. Estarei sempre pronto a participar 

ativamente em tais debates. 

 



Nos últimos anos, a UE já reduziu consideravelmente a sua assistência à Turquia. Desde 2017, 

foram reduzidos mais de 1 200 milhões de EUR em comparação com os planos iniciais. A 

nossa assistência remanescente centra-se, a justo título, no apoio a uma sociedade civil 

independente e dinâmica, incluindo os defensores dos direitos humanos, e na promoção de 

intercâmbios interpessoais (incluindo, em especial, estudantes e investigadores), bem como em 

políticas fundamentais como as alterações climáticas ou a proteção do ambiente. Considero 

que a dotação que a Comissão incluiu no seu projeto de orçamento para 2020, ou seja, 

250 milhões de EUR, é adequada a este respeito. No entanto, caso a Turquia continue a 

evidenciar graves retrocessos em relação ao Estado de direito e às liberdades fundamentais, 

deveríamos analisar em conjunto outros cortes específicos do IPA. Neste contexto, é claro que 

tenho plena consciência das resoluções aprovadas pelo Parlamento Europeu. Ao mesmo tempo, 

o apoio da UE aos refugiados na Turquia, atualmente implementado através de um mecanismo 

específico, deve continuar a ser tratado à parte. 

 

Num mundo em mudança em que alguns dos principais aliados e parceiros da UE questionam 

a ordem multilateral assente em regras, é ainda mais importante para a UE forjar uma visão 

comum e o alinhamento de interesses com os seus parceiros. Para atenuar as influências 

externas nos Balcãs Ocidentais, precisamos, acima de tudo, de impulsionar a execução da 

Estratégia da Comissão para os Balcãs Ocidentais e, através de uma política de alargamento 

credível e baseada no mérito, colocar os parceiros dos Balcãs Ocidentais mais perto do modelo 

e dos valores da UE. A aplicação de reformas fundamentais e o alinhamento com as regras, 

normas e políticas da UE reforçarão a capacidade de resistência dos países do alargamento a 

interferências externas, nomeadamente para assegurar a plena adesão de todas as atividades 

económicas financiadas pelo estrangeiro às regras e compromissos necessários em relação à 

UE. 

 

É fundamental que a UE seja entendida como o parceiro político forte e, de longe, o principal 

investidor económico e doador na região, o que é o caso. Nos Balcãs Ocidentais, a opinião 

pública relativa à UE e a uma maior integração na UE é, em geral, positiva, mas está a aumentar 

a presença de países terceiros e de desinformação no espaço público. A fim de atenuar e reduzir 

essas tendências, a Comissão continuará a trabalhar em estreita colaboração com os três grupos 

de ação para a comunicação estratégica do SEAE (Balcãs Orientais, Balcãs do Sul e Balcãs 

Ocidentais), com destaque para a melhoria da visibilidade da UE, a prestação de apoio aos 

meios de comunicação social e a luta contra a desinformação. Embora o mandato do SEAE 

incida muito concretamente sobre a vertente da desinformação, a Comissão, nas regiões do 

alargamento e da vizinhança, centra as suas comunicações estratégicas nas mensagens positivas 

e nas campanhas temáticas sobre a UE e as suas políticas, mostrando o impacto e os benefícios 

das nossas ações para os cidadãos e as empresas dos países parceiros. A Comissão apoia 

igualmente a comunicação social independente e profissional e financia ações em prol da 

liberdade e do pluralismo dos meios de comunicação social, como as postas em prática pelo 

Fundo Europeu para a Democracia. Em estreita colaboração com o alto 

representante/vice-presidente, intensificarei os nossos esforços para aumentar a visibilidade da 

UE, assegurar uma imagem de marca comum das ações da UE e dialogar com os meios de 

comunicação social, uma vez que estes meios têm sido eficazes para que os cidadãos dos países 

parceiros valorizem a UE e as suas atividades.  

 

Aguardo com expectativa a oportunidade de debater estas questões em pormenor com a 

Comissão AFET, no âmbito do nosso intercâmbio periódico e fluido.  

 

 


