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Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia 
Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
em nome do Grupo GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

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 – artigo 1 – n.º 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 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. O Provedor de Justiça pode 
intervir em processos instaurados perante 
o Tribunal de Justiça da União Europeia 
(TJUE), nos termos do artigo 40.º do 
Estatuto do Tribunal de Justiça da União 
Europeia.
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Proposta de resolução
Anexo – artigo 2 – n.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Qualquer cidadão da União ou 
qualquer pessoa singular ou coletiva com 
residência ou sede estatutária num Estado-
Membro da União pode, diretamente ou 
através de um deputado ao Parlamento 
Europeu, apresentar queixa ao Provedor de 
Justiça contra casos de má administração 
na ação das instituições, órgãos, 
organismos ou agências da União, com 
exceção do Tribunal de Justiça no 
exercício das respetivas funções 
jurisdicionais.  Logo que tenha recebido 
uma queixa, o Provedor de Justiça deve 
informar a instituição, órgão, organismo ou 
agência em causa.

2. Qualquer cidadão da União ou 
qualquer pessoa singular ou coletiva com 
residência ou sede estatutária num Estado-
Membro da União pode, diretamente ou 
através de um deputado ao Parlamento 
Europeu, apresentar queixa ao Provedor de 
Justiça contra casos de má administração 
na ação das instituições, órgãos, 
organismos ou agências da União, com 
exceção do Tribunal de Justiça no 
exercício das respetivas funções 
jurisdicionais. Logo que tenha recebido 
uma queixa, o Provedor de Justiça deve 
informar a instituição, órgão, organismo ou 
agência em causa, respeitando as normas 
da UE em matéria de proteção dos dados.
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Proposta de resolução
Anexo – artigo 2 – n.º 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 pode 
suspender a análise da queixa ou emitir 
recomendações intercalares, por haver um 
processo judicial em curso ou terminado 
relativo aos factos alegados, e os 
resultados dos inquéritos que tenham sido 
realizados até esse ponto podem ser 
apresentados confidencialmente e 
mediante pedido da autoridade 
competente.
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Proposta de resolução
Anexo – artigo 2 – n.º 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 Conselho(4) (“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 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 Conselho(4) («Estatuto dos 
Funcionários»), e se encontrar esgotado o 
prazo de resposta por parte da instituição, 
órgão, organismo ou agência em causa, 
sem resposta, ou os procedimentos sejam 
manifestamente em vão, ou exceto se uma 
outra pessoa que trabalhe para as 
instituições da União não seja capaz de 
servir-se desses procedimentos devido ao 
seu estatuto. Podem ser também previstas 
exceções específicas em casos de assédio, 
em especial em casos de assédio sexual.
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Proposta de resolução
Anexo – artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

2-A. O Provedor de Justiça pode 
encetar um diálogo estruturado e regular 
com as instituições e organizar consultas 
públicas antes de formular 
recomendações ou em qualquer fase 
ulterior, bem como analisar e avaliar 
sistematicamente os progressos da 
instituição afetada, e emitir mais 
recomendações.
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Proposta de resolução
Anexo – artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 1

Proposta de resolução Alteração

As instituições, órgãos, organismos e 
agências da União prestam ao Provedor de 
Justiça quaisquer informações que este lhes 
solicite e proporcionam-lhe acesso à 
documentação relevante.  O acesso a 
informações ou documentos classificados 
está 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 e 
agências da União prestam ao Provedor de 
Justiça quaisquer informações que este lhes 
solicite e proporcionam-lhe acesso à 
documentação relevante. O acesso a 
informações ou documentos classificados 
está sujeito ao cumprimento das regras 
relativas ao tratamento de informações 
confidenciais pela instituição, órgão, 
organismo ou agência da União em causa, 
ou a um compromisso de 
confidencialidade.
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Proposta de resolução
Anexo – artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 2-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

As obrigações relativas a documentos 
sensíveis não impedem que o Provedor de 
Justiça possa desempenhar eficazmente 
os seus deveres e funções.
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