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Proposta de resolução
Anexo – artigo 3 – n.º 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. Exprimir-se-ão em nome da 
respetiva instituição, órgão, organismo ou 
agência, continuando vinculados pelas 
obrigações decorrentes das normas a que 
estão sujeitos. Sempre que estiverem 
vinculados pelo sigilo profissional, tal não 
deve ser interpretado como extensivo à 
informação pertinente relativa a queixas 
ou investigações sobre assédio ou má 
administração.
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Anexo – artigo 3 – n.º 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. 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 
pormenorizada do documento e uma 
justificação para a sua não transmissão.
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Proposta de resolução Alteração

6. Sempre que, na sequência de um 
inquérito, se comprove a existência de um 
caso de má administração, o Provedor de 
Justiça contacta a instituição, órgão, 
organismo ou agência em causa, 
apresentando-lhe recomendações, se 
necessário.  A instituição, órgão, 
organismo ou agência em causa deverá 
enviar um parecer circunstanciado ao 
Provedor de Justiça, no prazo de três 
meses.  O Provedor de Justiça, a pedido da 
instituição, do órgão, do organismo ou da 
agência em causa, pode prorrogar o prazo 
por um período não superior a dois meses.  
Caso o parecer não seja emitido pela 
instituição, órgão, organismo ou agência 
em causa findo o prazo de três meses ou o 
prazo prorrogado, o Provedor de Justiça 
pode encerrar o inquérito sem o parecer.

6. Sempre que, na sequência de um 
inquérito, se comprove a existência de um 
caso de má administração, o Provedor de 
Justiça contacta a instituição, órgão, 
organismo ou agência em causa, 
apresentando-lhe recomendações, se 
necessário. A instituição, órgão, organismo 
ou agência em causa deverá enviar um 
parecer circunstanciado ao Provedor de 
Justiça, no prazo de três meses. O Provedor 
de Justiça, a pedido fundamentado da 
instituição, do órgão, do organismo ou da 
agência em causa, pode prorrogar o prazo 
por um período não superior a dois meses. 
Caso o parecer não seja emitido pela 
instituição, órgão, organismo ou agência 
em causa findo o prazo de três meses ou o 
prazo prorrogado, o Provedor de Justiça 
pode encerrar o inquérito sem o parecer.
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Anexo – artigo 3 – n.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Em seguida, o Provedor de Justiça 
enviará um relatório à instituição, órgão, 
organismo ou agência em causa e, se a 
natureza ou a importância do caso de má 
administração detetado assim o exigir, ao 
Parlamento Europeu.  O Provedor de 
Justiça pode formular recomendações no 
relatório.  O Provedor de Justiça informa o 
queixoso do resultado do inquérito, do 
parecer formulado pela instituição, órgão, 
organismo ou agência em causa, bem como 
das eventuais recomendações apresentadas 
no relatório pelo Provedor de Justiça.

7. Em seguida, o Provedor de Justiça 
enviará um relatório à instituição, órgão, 
organismo ou agência em causa e ao 
Parlamento Europeu. O Provedor de 
Justiça pode formular recomendações no 
relatório. O Provedor de Justiça informa o 
queixoso do resultado do inquérito, do 
parecer formulado pela instituição, órgão, 
organismo ou agência em causa, bem como 
das eventuais recomendações apresentadas 
no relatório pelo Provedor de Justiça.
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Anexo – artigo 3 – n.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Na medida do possível, o Provedor 
de Justiça procurará encontrar, com a 
instituição, órgão, organismo ou agência 
em causa, uma solução suscetível de 
eliminar os casos de má administração e de 
dar satisfação à queixa apresentada.  O 
Provedor de Justiça transmite ao queixoso 
a solução proposta e as eventuais 
observações da instituição, órgão, 
organismo ou agência em causa.  O 
queixoso tem o direito de apresentar 
observações ao Provedor de Justiça, se 
assim o desejar.

9. Na medida do possível, o Provedor 
de Justiça procurará encontrar, com a 
instituição, órgão, organismo ou agência 
em causa, uma solução suscetível de 
eliminar os casos de má administração e de 
dar satisfação à queixa apresentada. O 
Provedor de Justiça transmite ao queixoso 
a solução proposta e as eventuais 
observações da instituição, órgão, 
organismo ou agência em causa. O 
queixoso tem o direito de apresentar 
observações, ou informações adicionais 
que não eram conhecidas no momento da 
apresentação da queixa, ao Provedor de 
Justiça, se assim o desejar.
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Se o Provedor de Justiça considerar que os 
factos de que tomou conhecimento no 
âmbito de um inquérito podem ter 
relevância penal, o Provedor de Justiça 
informa as autoridades nacionais 
competentes e, na medida em que a 
questão se enquadre nas respetivas 
competências, o Organismo Europeu de 
Luta Antifraude e a Procuradoria Europeia.  
Se adequado, o Provedor de Justiça 
informa também a instituição, órgão, 
organismo ou agência da União de que 
depende o funcionário ou agente em causa, 
que pode aplicar o segundo parágrafo do 
artigo 17.º do Protocolo n.º 7 relativo aos 
Privilégios e Imunidades da União 
Europeia. 

Se o Provedor de Justiça considerar que os 
factos de que tomou conhecimento no 
âmbito de um inquérito podem ter 
relevância penal, o Provedor de Justiça 
informa as autoridades nacionais 
competentes e, na medida em que a 
questão se enquadre nas respetivas 
competências, o Organismo Europeu de 
Luta Antifraude e a Procuradoria Europeia, 
e desenvolve, consequentemente, 
parcerias estratégicas com essas agências. 
Se adequado, o Provedor de Justiça 
informa também a instituição, órgão, 
organismo ou agência da União de que 
depende o funcionário ou agente em causa, 
que pode aplicar o segundo parágrafo do 
artigo 17.º do Protocolo n.º 7 relativo aos 
Privilégios e Imunidades da União 
Europeia.
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O Provedor de Justiça e os funcionários da 
Provedoria de Justiça tratam os pedidos de 
acesso público a documentos para além 
dos referidos no n.º 1 do artigo 4.º nos 
termos e dentro dos limites previstos no 
Regulamento (CE) n.º 1049/2001.

O Provedor de Justiça e os funcionários da 
Provedoria de Justiça tratam os pedidos de 
acesso público a documentos nos termos e 
dentro dos limites previstos no 
Regulamento (CE) n.º 1049/2001.
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