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Excelência, 

A Comissão gostaria de agradecer à Assembleia da República o parecer sobre o Programa 
de trabalho da Comissão para 2015 {COM(2014) 910 final}. 

A Comissão congratula-se com o apoio geral manifestado pela Assembleia da República 
relativamente ao diálogo político e à nova parceria da Comissão com os parlamentos 
nacionais. A Comissão concorda plenamente que os parlamentos nacionais desempenham 
um papel importante ao fazerem ouvir as vozes dos seus cidadãos no processo de tomada de 
decisão europeu e ao facilitarem a sua compreensão e aceitação das medidas europeias. 

A este respeito, os pareceres dos parlamentos nacionais sobre o Programa de trabalho da 
Comissão constituem contributos valiosos para o debate sobre as prioridades políticas da 
União Europeia. A Comissão incentiva os parlamentos nacionais a considerarem o 
Programa de trabalho um instrumento estratégico que permite uma troca de pontos de vista 
preliminar sobre as prioridades. A Comissão toma nota das iniciativas escolhidas para 
serem objeto de um melhor acompanhamento e controlo, tendo informado do facto os 
serviços responsáveis pelas mesmas. 

A Comissão gostaria de agradecer à Assembleia da República o apoio prestado às 
prioridades estabelecidas no Programa de trabalho, nomeadamente às medidas em matéria 
de crescimento e emprego, bem como por sublinhar os grandes desafios que a UE enfrenta 
atualmente a nível externo, que requerem uma ação global mais forte e unida, incluindo o 
papel fundamental desempenhado pela política comum de segurança e defesa. 

Em março de 2015, a Comissão lançou um processo de consulta antes da revisão da Política 
Europeia de Vizinhança, prevista para outubro de 2015. Em 13 de maio de 2015, a Comissão 
adotou igualmente a Agenda Europeia da Migração, seguida de um primeiro conjunto de 
medidas, em 27 de maio de 2015, para evitar tragédias humanas e lidar com situações de 
emergência, nomeadamente o facto de as capacidades e dos recursos disponíveis para as 
operações conjuntas da Frontex «Triton» e «Poseidon» terem sido triplicados. 

Sua Excelência a Presidente da Assembleia da República 
Dr. "Maria da Assunção Andrade ESTEVES 
Palácio de S. Bento 
Ρ -1249-068 LISBOA 



A Comissão tomou várias medidas para reforçar a transparência nas negociações sobre a 
Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento (PTCI), um acordo que deverá dar um 
contributo importante para o crescimento e o emprego, salvaguardando ao mesmo tempo as 
normas europeias. A Comissão publicou os textos da negociação em 7 de janeiro de 2015, e 
a sua análise das respostas à consulta sobre a proteção do investimento e a resolução de 
litígios entre os investidores e o Estado (RLIE) em 13 de janeiro de 2015. A Comissão 
consulta ativamente as partes interessadas e associa o Parlamento Europeu e o Conselho a 
todo o processo. 

A Comissão espera poder prosseguir o nosso diálogo político no futuro. 

Queira aceitar, Excelência, os protestos da minha mais elevada consideração. 

Frans Timmermans 
Primeiro Vice-Presidente 


