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Comunicado de imprensa - 24-11-2016
Plenário

Barroso e “porta giratória”: PE pede à Provedora de Justiça
que investigue atuação da Comissão

O Parlamento Europeu manifestou hoje “grande preocupação” com
o facto de o antigo presidente da Comissão, José Manuel Durão
Barroso, ter sido nomeado consultor e presidente não executivo da
Goldman Sachs International, pedindo à Provedora de Justiça
Europeia, Emily O'Reilly, que inicie uma investigação estratégica
sobre o tratamento dado pela Comissão ao caso de “porta giratória”
de Barroso e que formule recomendações sobre a reforma do Código
de Conduta dos Comissários.

O relatório anual do PE sobre as atividades do Provedor de Justiça
Europeu, aprovado por 557 votos a favor, 24 contra e 44 abstenções,
apela a uma maior transparência nas instituições da UE e ao combate de
“todas as fontes de conflitos de interesses”.

Numa alteração ao relatório hoje aprovada em plenário, o PE “solicita ao
Provedor de Justiça Europeu que inicie uma investigação estratégica
sobre o tratamento dado pela Comissão ao caso de «porta giratória»
relativo a José Manuel Barroso, e que, neste contexto, formule
recomendações relativas à reforma do Código de Conduta”.

Ontem, o presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, enviou uma
carta ao presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, solicitando o
parecer do PE sobre a intenção da Comissão de propor regras mais
rigorosas para o Código de Conduta dos Comissários, aumentando o
período de incompatibilidade (o chamado “período de nojo”) dos atuais 18
meses para dois anos, no caso de ex-Comissários, e para três anos, no
caso do presidente da Comissão.

O acordo-quadro sobre as relações entre o PE e a Comissão estipula que
esta deve solicitar o parecer da assembleia caso apresente uma proposta
de revisão do Código de Conduta dos Comissários em matéria de conflitos
de interesses ou de comportamento ético.

Num debate realizado esta manhã com os eurodeputados, Emily O'Reilly
saudou os planos da Comissão de rever o Código de Conduta, mas disse
que se pode ir mais longe para evitar conflitos de interesses.

Grupos de interesses

Os eurodeputados apoiam os esforços da Provedora para aumentar a
transparência das atividades dos grupos de interesses, exortando a
Comissão a tornar as suas atividades “totalmente transparentes para que
o público deposite uma maior confiança no seu trabalho”.

O relatório propõe que o executivo comunitário torne “inteiramente
compreensíveis e facilmente acessíveis ao público todas as informações



sobre a influência dos grupos de interesses através de uma única base de
dados centralizada em linha”.

As orientações em matéria de transparência relativamente aos grupos de
interesses devem ser aplicáveis não só às instituições da UE, mas
também às administrações nacionais, dizem os eurodeputados.

BCE e Eurogrupo

O PE defende também a necessidade de aumentar a transparência do
funcionamento do Banco Central Europeu, em especial enquanto membro
da troika, e das reuniões do Eurogrupo (ministros das Finanças da zona
euro).

Autores de denúncias

Os eurodeputados querem que seja elaborada uma diretiva em matéria de
denúncia de irregularidades que defina os canais e procedimentos
adequados para denunciar qualquer tipo de irregularidade, bem como o
limiar mínimo de proteção adequada e de salvaguardas jurídicas para os
autores de denúncias nos setores público e privado.

Contexto

O comité de ética ad hoc da Comissão Europeia emitiu um parecer sobre
a ida de Barroso para a Goldman Sachs em 26 de outubro, concluindo que
não há razões suficientes para determinar que houve uma violação dos
deveres de honestidade e discrição decorrentes do artigo 245, n.º 2 do
Tratado. O parecer nota, no entanto, que, ao aceitar o cargo na Goldman
Sachs, Barroso não demonstrou a “sensatez” que se pode esperar de
alguém que ocupou a presidência da Comissão durante tantos anos. O
antigo presidente do executivo comunitário deveria ter tido noção de que
a sua decisão poderia causar “danos reputacionais à Comissão e à União
em geral”, diz o comité de ética.

Num comunicado de imprensa sobre o parecer do comité de ética, a
Provedora de Justiça Europeia, Emily O'Reilly, anunciou que iria refletir
sobre os próximos passos, incluindo uma possível investigação sobre esta
questão.

O Provedor de Justiça Europeu é um organismo independente que
investiga queixas sobre má administração nas instituições e nos
organismos da UE. É eleito pelo Parlamento Europeu e apresenta
anualmente aos eurodeputados um relatório sobre os resultados dos
inquéritos que tenha efetuado.
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