
Jean Claude-Juncker pode permanecer no cargo para lá de 31 de outubro

Europeias. A guerra de
cadeiras segue no dia 27

Com as eleições para o Parlamento Europeu começam as

negociações para escolher o sucessor de Jean-Claude Juncker.
Há seis candidatos, mas a solução pode ser 'fora da caixa'.
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A União Europeia (UE) vai esco-

lher até domingo (26 de maio) a
nova composição do Parlamen-
to Europeu - 751 eurodeputados
sem Brexit, e 705 com Brexit-,
mas não é só a formação de um
novo hemiciclo europeu que está

em causa. Também os cargos de

presidente da Comissão Europeia
( bem como toda a sua equipa),
do presidente do Conselho Euro-

peu ou da Alta Representante da
UE para Política Externa e Segu-

rança, estão em jogo, e os contac-

tos de bastidores podem come-

çar já a partir do dia seguinte às

europeias: a 27 de maio.
Na lista para suceder ao atual

presidente da Comissão Euro-
peia, Jean-Claude Juncker, exis-
tem seis candidatos, os chama-
dos spitzenkandidaten, ou seja os

candidatos indicados pelas famí-

lias políticas europeias. Assim,
estão na corrida Manfred Weber
(Partido Popular Europeu, PPE),
Frans Timermans (Socialistas
Europeus), Jan Zahradil (Conser-
vadores e Reformistas), Margrethe
Vestager (ALDE, Liberais e Demo-

cratas), Ska Keller (Verdes) e Mco
Cué (Esquerda Unitária Euro-
peia). Ora, apesar de existirem
candidatos oficiais (e até ter exis-

tido um debate entre todos no

passado dia 15 de maio) não é

líquido que a solução passe por
nenhum destes seis nomes.

Vamos por partes. A ideia dos

spitzenkandidaten, os chamados

cabeça-de-lista de cada família
política foi pensada para escolher

o presidente da Comissão Euro-

peia, segundo os resultados das

eleições europeias. Ou seja, a famí-

lia política com mais deputados
pode indicar o candidato a pre-
sidente da comissão, sendo a equi-
pa ratificada no Parlamento Euro-

peu por maioria absoluta (376
votos). Esta regra, apesar de estar
definida à partida, pode não resul-
tar para definir a próxima comis-

são europeia. Isto porque nin-
guém arrisca prognósticos sobre

a relação de forças dos partidos
políticos. Assim, a solução pode-
rá passar por uma longa fase de

negociações e tentativas de con-

sensos ao nível dos chefes de Esta-

do e de Governo, via Conselho

Europeu. Isto significa também

que Jean Claude-Juncker pode

permanecer no cargo para lá de

31 de outubro. De realçar que nes-
te cenário, o desfecho do Brexit

pode-se arrastar e complicar ain-
da mais as contas para aprovar
a equipa no hemiciclo europeu.

Acresce-se, que no passado, por
exemplo, em 2004, o nome do

presidente da Comissão Europeia
acabou por não ser nenhum dos

potenciais candidatos à partida.
A escolha recaiu no então primei-

ro-ministro português, Durão Bar-

roso. Na altura, a família política
do PSD, o Partido Popular Euro-

peu, escolheu Chris Patten, mas
o seu nome acabou por ser veta-
do por França e pelo meio caíram

outros candidatos de outras famí-
lias políticas, vetados na medição
de forças entre líderes europeus.

De acordo com um artigo do
Finantial Times, de 9 de maio,

(que recorda o caso do ex-primei-
ro-ministro português) haveria
outro nome também na calha,
caso o de Barroso falhasse: o do
francês Michel Barnier, o rosto
das negociações da União Euro-

peia com o Reino Unido para a
saída daquele país do projeto euro-

peu. O seu nome tem sido nova-
mente apontado como plano B

ao dos spitzenkandidaten. O pró-
prio já sentiu necessidade de ten-
tar travar a especulação em tor-
no do seu nome, insistindo que
apoia o alemão Manfred Weber,
candidato do PPE. "Eu sou, como

ele, membro do PPE e, igualmen-
te, leal", declarou Barnier ao jor-
nal Bild am Sonntag, a 19 de maio.

Entretanto, ontem numa entre-
vista à CNN, o atual presidente
da Comissão Europeia, Jean-Clau-

de Juncker, atacou as forças polí-
ticas nacionalistas na Europa:
"Estes populares, estes naciona-
listas estúpidos, estão apaixona-
dos pelo seu próprio país. Eles
não gostam dos estrangeiros. Eu

gosto dos estrangeiros. Temos de

agir com solidariedade para com

aqueles que estão em situações
piores que nós", afirmou em vés-

pera de eleições europeias.

ANTÓNIO COSTA PINTO
"Desta vez não concordo com
as preocupações do
Presidente da República, ao
ver a abstenção a aumentar

por causa da extensão do
eleitorado fora de Portugal, que
de facto é brutal. O principal

problema da abstenção reside

em Portugal e não no Brasil,

Venezuela, África do Sul ou em
Macau. Este alargamento
excede bem a questão da

participação. Diria até que é
uma "boa abstenção".

SÉRGIO AZEVEDO
"A idiotice continua a ser uma
das principais manifestações
dos problemas de ciática de
Juncker."

FILIPE NETO BRANDÃO

"Depois de, num dia, ouvir
Ribau Esteves e, no dia

seguinte, Luís Filipe
Menezes, Paulo Rangel
passou a citar Marco Paulo.
Foi certamente das
companhias..."

HUGO VELOSA
"Andei muitos anos a

participar em campanhas
eleitorais. Ao ver as
imagens, para mim fica
claro que os portugueses
estão cada vez mais fartos
destes políticos e sobretudo
destas políticas. Vem aí uma
abstenção mesmo muito
preocupante"

CARLOS ABREU AMORIM
"Estou farto da cobertura da

campanha ser
superintendida por
sondagens cujo objetivo é
só o de influenciar o voto. O

que se vê e o que se sente
na rua não é o que as
sondagens põem a calhar
ao PSD. Vamos continuar a
fazer campanha e veremos
as escolhas dos eleitores.
Como sempre".


