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7.2.2019 A8-0050/1

Alteração 1
Josep-Maria Terricabras
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0050/2019
Paulo Rangel
Estatuto e condições gerais de exercício das funções de Provedor de Justiça Europeu (Estatuto 
do Provedor de Justiça Europeu)
2018/2080(INL)

Proposta de resolução
Anexo I – n.º 8 – ponto 4-a) (novo)

Proposta de resolução Alteração

(4-A) O Provedor de Justiça tem o 
direito de formular recomendações 
sempre que considere que uma instituição 
não aplica corretamente uma decisão 
judicial.
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7.2.2019 A8-0050/2

Alteração 2
Josep-Maria Terricabras
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0050/2019
Paulo Rangel
O estatuto e as condições gerais de exercício das funções de Provedor de Justiça Europeu 
(Estatuto do Provedor de Justiça Europeu)
2018/2080(INL)

Proposta de resolução
Anexo I – n.º 8 – ponto 8

Proposta de resolução Alteração

8. O Provedor de Justiça deve ter 
acesso a todos os elementos necessários ao 
exercício das funções do Provedor de 
Justiça. Para tal, as instituições, órgãos, 
organismos e agências da União devem 
estar obrigados a prestar ao Provedor de 
Justiça as informações que este lhes 
solicite, sem prejuízo das obrigações que 
cabem ao Provedor de Justiça nos termos 
do Regulamento (CE) n.º 1049/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho2. O 
acesso a informações ou documentos 
classificados deve estar sujeito ao 
cumprimento das regras relativas ao 
tratamento de informações confidenciais 
pela instituição, órgão, organismo ou 
agência da União em causa. As 
instituições, órgãos, organismos ou 
agências que transmitam informações ou 
documentos classificados devem informar 
o Provedor de Justiça dessa classificação. 
Tendo em vista a aplicação das regras 
relativas ao tratamento de informações 
confidenciais pela instituição, órgão, 
organismo ou agência da União em 
questão, o Provedor de Justiça deve 
acordar previamente com a instituição, 
órgão, organismo ou agência em causa as 
regras de tratamento de informações ou 
documentos classificados e de outras 
informações cobertas pela obrigação de 

(8) O Provedor de Justiça deve ter 
acesso a todos os elementos necessários ao 
exercício das funções do Provedor de 
Justiça. Para tal, as instituições, órgãos, 
organismos e agências da União devem 
estar obrigados a prestar ao Provedor de 
Justiça as informações que este lhes 
solicite, sem prejuízo das obrigações que 
cabem ao Provedor de Justiça nos termos 
do Regulamento (CE) n.º 1049/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho2. O 
acesso a informações ou documentos 
classificados deve estar sujeito ao 
cumprimento das regras relativas ao 
tratamento de informações confidenciais 
pela instituição, órgão, organismo ou 
agência da União em causa. As 
instituições, órgãos, organismos ou 
agências que transmitam informações ou 
documentos classificados devem informar 
o Provedor de Justiça dessa classificação. 
Tendo em vista a aplicação das regras 
relativas ao tratamento de informações 
confidenciais pela instituição, órgão, 
organismo ou agência da União em 
questão, o Provedor de Justiça deve 
acordar previamente com a instituição, 
órgão, organismo ou agência em causa as 
regras de tratamento de informações ou 
documentos classificados. Caso o Provedor 
de Justiça entenda que a assistência 
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sigilo profissional. Caso o Provedor de 
Justiça entenda que a assistência solicitada 
não lhe foi prestada, deve informar o 
Parlamento Europeu desse facto, devendo 
este proceder às diligências necessárias.

solicitada não lhe foi prestada, deve 
informar o Parlamento Europeu desse 
facto, devendo este proceder às diligências 
necessárias.

_________________ _________________
2 Regulamento (CE) n.º 1049/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de maio de 2001, relativo ao acesso do 
público aos documentos do Parlamento 
Europeu, do Conselho e da Comissão (JO 
L 145 de 31.5.2001, p. 43).

2 Regulamento (CE) n.º 1049/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de maio de 2001, relativo ao acesso do 
público aos documentos do Parlamento 
Europeu, do Conselho e da Comissão (JO 
L 145 de 31.5.2001, p. 43).

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/3

Alteração 3
Josep-Maria Terricabras
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0050/2019
Paulo Rangel
O estatuto e as condições gerais de exercício das funções de Provedor de Justiça Europeu 
(Estatuto do Provedor de Justiça Europeu)
2018/2080(INL)

Proposta de resolução
Artigo 1 – ponto 3

Proposta de resolução Alteração

3. No exercício das funções referidas 
nos Tratados e no presente regulamento, o 
Provedor de Justiça não pode intervir em 
processos instaurados perante órgãos 
judiciais, nem pôr em causa o bom 
fundamento das decisões neles tomadas 
nem a sua competência para proferir uma 
decisão.

3. No exercício das funções referidas 
nos Tratados e no presente regulamento, o 
Provedor de Justiça não pode realizar 
inquéritos sempre que os factos alegados 
sejam ou tenham sido objeto de processos 
judiciais, nem pôr em causa o bom 
fundamento das decisões neles tomadas 
nem a sua competência para proferir uma 
decisão.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/4

Alteração 4
Josep-Maria Terricabras
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0050/2019
Paulo Rangel
O estatuto e as condições gerais de exercício das funções de Provedor de Justiça Europeu 
(Estatuto do Provedor de Justiça Europeu)
2018/2080(INL)

Proposta de resolução
Artigo 2 – ponto 7

Proposta de resolução Alteração

7. Quando, por haver um processo 
judicial em curso ou terminado relativo 
aos factos alegados, o Provedor de Justiça 
tiver de declarar não admissível uma 
queixa ou dar por concluída a sua 
análise, os resultados dos inquéritos a que 
tenha eventualmente procedido 
anteriormente serão definitivamente 
arquivados.

7. O Provedor de Justiça não está 
habilitado a tomar uma decisão enquanto 
houver um processo judicial em curso, 
nem em relação a factos alegados num 
processo judicial concluído; todavia, o 
Provedor de Justiça tem o direito de 
formular recomendações sempre que 
considere que uma instituição não aplica 
corretamente uma decisão judicial que 
tem impacto em termos de má 
administração.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/5

Alteração 5
Josep-Maria Terricabras
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0050/2019
Paulo Rangel
O estatuto e as condições gerais de exercício das funções de Provedor de Justiça Europeu 
(Estatuto do Provedor de Justiça Europeu)
2018/2080(INL)

Proposta de resolução
Artigo 2 – ponto 8

Proposta de resolução Alteração

8. Em matéria de relações de trabalho 
entre as instituições, órgãos, organismos e 
agências da União e os seus funcionários 
ou outros agentes, só poderão ser 
apresentadas queixas ao Provedor de 
Justiça quando tiverem sido esgotadas pelo 
interessado todas as possibilidades de 
recurso e reclamação administrativa a nível 
interno, nomeadamente os procedimentos a 
que se referem o artigo 90.º do Estatuto dos 
Funcionários da União Europeia e o 
Regime aplicável aos outros agentes da 
União Europeia, previstos pelo 
Regulamento (CEE, Euratom, CECA) n.º 
259/68, do Conselho4, (“Estatuto dos 
Funcionários”), e se encontrar esgotado o 
prazo de resposta por parte da instituição, 
órgão, organismo ou agência em causa.

8. Em matéria de relações de trabalho 
entre as instituições, órgãos, organismos e 
agências da União e os seus funcionários 
ou outros agentes, só poderão ser 
apresentadas queixas ao Provedor de 
Justiça, salvo em casos de assédio sexual, 
quando tiverem sido esgotadas pelo 
interessado todas as possibilidades de 
recurso e reclamação administrativa a nível 
interno, nomeadamente os procedimentos a 
que se referem o artigo 90.º do Estatuto dos 
Funcionários da União Europeia e o 
Regime aplicável aos outros agentes da 
União Europeia, previstos pelo 
Regulamento (CEE, Euratom, CECA) n.º 
259/68, do Conselho4, (“Estatuto dos 
Funcionários”), e se encontrar esgotado o 
prazo de resposta por parte da instituição, 
órgão, organismo ou agência em causa.

_________________ _________________
4 JO L 56 de 4.3.1968, p. 1. 4 JO L 56 de 4.3.1968, p. 1.
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7.2.2019 A8-0050/6

Alteração 6
Josep-Maria Terricabras
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0050/2019
Paulo Rangel
O estatuto e as condições gerais de exercício das funções de Provedor de Justiça Europeu 
(Estatuto do Provedor de Justiça Europeu)
2018/2080(INL)

Proposta de resolução
Artigo 2 – ponto 9

Proposta de resolução Alteração

9. O Provedor de Justiça informará no 
mais curto prazo possível a pessoa de que 
emanou a queixa do seguimento que à 
mesma tiver sido dado.

9. O Provedor de Justiça informará o 
queixoso no mais curto prazo possível, o 
mais tardar no prazo de vinte dias úteis 
após a queixa, do seguimento que à mesma 
tiver sido dado.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/7

Alteração 7
Josep-Maria Terricabras
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0050/2019
Paulo Rangel
O estatuto e as condições gerais de exercício das funções de Provedor de Justiça Europeu 
(Estatuto do Provedor de Justiça Europeu)
2018/2080(INL)

Proposta de resolução
Artigo 3 – ponto 3 – parágrafo 5

Proposta de resolução Alteração

Os funcionários e outros agentes das 
instituições, órgãos, organismos e agências 
devem testemunhar, a pedido do Provedor 
de Justiça, os factos relativos a um 
inquérito em curso por parte do Provedor 
de Justiça.  Exprimir-se-ão em nome da 
respetiva instituição, órgão, organismo ou 
agência,  continuando vinculados pelas 
obrigações decorrentes das normas a que 
estão sujeitos.

Os funcionários e outros agentes das 
instituições, órgãos, organismos e agências 
devem testemunhar, a pedido do Provedor 
de Justiça, os factos relativos a um 
inquérito em curso por parte do Provedor 
de Justiça. O Provedor de Justiça deve 
tratar a recolha do depoimento 
respeitando a necessidade de 
confidencialidade.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/8

Alteração 8
Josep-Maria Terricabras
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0050/2019
Paulo Rangel
O estatuto e as condições gerais de exercício das funções de Provedor de Justiça Europeu 
(Estatuto do Provedor de Justiça Europeu)
2018/2080(INL)

Proposta de resolução
Artigo 3 – ponto 4

Proposta de resolução Alteração

4. Na medida em que o direito 
nacional o permita, as autoridades 
competentes dos Estados-Membros 
transmitem urgentemente ao Provedor de 
Justiça, a pedido deste ou por sua própria 
iniciativa, todas as informações ou 
documentos que possam contribuir para 
esclarecer casos de má administração por 
parte das instituições, órgãos, organismos 
ou agências da União. Se tais informações 
ou documentos estiverem abrangidos pela 
legislação nacional relativa ao tratamento 
de informações confidenciais ou por 
qualquer outra disposição que impeça a sua 
transmissão, o Estado-Membro interessado 
poderá permitir que o Provedor de Justiça 
tenha acesso a essas informações ou 
documentos, sob condição de o Provedor 
de Justiça se comprometer a tratá-los com 
o acordo da autoridade competente de 
origem. Em todas as circunstâncias, deve 
ser fornecida uma descrição do documento.

4. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros transmitem 
urgentemente ao Provedor de Justiça, a 
pedido deste ou por sua própria iniciativa, 
todas as informações ou documentos que 
possam contribuir para esclarecer casos de 
má administração por parte das 
instituições, órgãos, organismos ou 
agências da União. Se tais informações ou 
documentos estiverem abrangidos pela 
legislação nacional relativa ao tratamento 
de informações confidenciais ou por 
qualquer outra disposição que impeça a sua 
transmissão, o Estado-Membro interessado 
poderá permitir que o Provedor de Justiça 
tenha acesso a essas informações ou 
documentos, sob condição de o Provedor 
de Justiça se comprometer a tratá-los com 
o acordo da autoridade competente de 
origem. Em todas as circunstâncias, deve 
ser fornecida uma descrição do documento.
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7.2.2019 A8-0050/9

Alteração 9
Josep-Maria Terricabras
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0050/2019
Paulo Rangel
O estatuto e as condições gerais de exercício das funções de Provedor de Justiça Europeu 
(Estatuto do Provedor de Justiça Europeu)
2018/2080(INL)

Proposta de resolução
Artigo 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

Artigo 3-A
O Provedor de Justiça e respetivo pessoal 
tratam as queixas relacionadas com os 
pedidos de acesso público a documentos 
nos termos e dentro dos limites previstos 
no Regulamento (CE) n.º 1049/2001. No 
que diz respeito às queixas relativas ao 
direito de acesso do público aos 
documentos oficiais, o Provedor de 
Justiça emitirá, na sequência de uma 
análise adequada e de todas as 
considerações necessárias, uma decisão 
sobre a divulgação ou não dos referidos 
documentos, que a instituição, agência ou 
organismo em causa entregará dentro dos 
prazos previstos no Regulamento (CE) 
n.º 1049/2001.
Se a instituição em causa não seguir a 
recomendação de divulgação dos 
referidos documentos, deverá 
fundamentar devidamente a sua recusa. 
Nesse caso, o Provedor de Justiça informa 
o queixoso sobre os recursos judiciais 
disponíveis, nomeadamente os 
procedimentos disponíveis para remeter o 
processo ao Tribunal de Justiça da União 
Europeia.
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