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SUGESTÕES 

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 

Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 

na proposta de resolução que aprovar: 

1. Considera que as instituições, agências e outros organismos da União Europeia continuam 

a não ter plenamente em conta e respeitar as regras e as alterações previstas no Tratado de 

Lisboa e na Carta dos Direitos Fundamentais ao aplicar o Regulamento (CE) n.º 

1049/2001, designadamente no que se refere à democracia participativa; regista e saúda os 

recentes acórdãos do Tribunal de Justiça (Grande Secção) nos processos Digital Rights 

Ireland1 e Schrems2, em ambos dos quais o Tribunal de Justiça se baseou na Carta ao 

declarar inválida a Diretiva relativa à conservação de dados3 e a Decisão «porto seguro»4, 

respetivamente; salienta que o acesso do público aos documentos e a gestão dos registos 

de documentos devem basear-se em normas que sejam devidamente conformes com os 

artigos 41.º e 42.º da Carta;  

2. Salienta, a este respeito, que os Tratados em vigor já não contêm quaisquer disposições 

comparáveis às previstas no artigo 207.º, n.º 3, do Tratado CE, as quais, embora digam 

respeito apenas ao acesso aos documentos do Conselho, foram utilizadas para justificar a 

aplicação da exceção que preserva o «espaço de reflexão» prevista no artigo 4.º, n.º 3, do 

regulamento a questões de caráter legislativo; reitera a sua opinião, sustentada igualmente 

pelo Provedor de Justiça Europeu, de que os procedimentos atualmente previstos para os 

trílogos antes de um eventual acordo de primeira leitura não garantem um nível 

satisfatório de transparência legislativa e de acesso aos documentos; salienta que, pese 

embora a importância e a eficácia dos trílogos, os procedimentos atualmente em vigor 

geram preocupações no que toca à transparência do processo legislativo e que esta 

abertura «contribui para reforçar a democracia, permitindo aos cidadãos fiscalizar todas as 

informações que constituíram o fundamento de um ato legislativo», como declarou o 

Tribunal de Justiça da União Europeia nos processos apensos Suécia e Turco/Conselho; 

recorda, neste contexto, que, ao passo que a presunção de base é a divulgação pública dos 

documentos legislativos, as exceções à divulgação podem ser aplicadas caso a caso, após 

uma justificação exaustiva do interesse público e de um risco real e substancial de que a 

divulgação prejudique gravemente o processo decisório das instituições; 

3. Reitera que a jurisprudência reconhece o risco de pressão externa, a qual pode ser 

considerada uma causa legítima para limitar o acesso aos documentos relacionados com o 

processo decisório na condição de a existência real de tal pressão ser determinada com 

certeza e serem aduzidos elementos de prova para demonstrar a existência de um risco 

razoavelmente previsível de que a decisão a tomar seja substancialmente afetada, devido à 

referida pressão externa5; manifesta a sua preocupação pelo facto de a prática atual 

favorecer o acesso alargado dos lobistas às fases decisivas do processo legislativo, em 

                                                 
1 Processos apensos C-293/12 e C-594/12. Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 8 de abril de 

2014. 
2 Processo C 362/14. Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 6 de outubro de 2015.  
3 Diretiva 2006/24/CE. 
4 Decisão da Comissão de 26 de julho de 2000 (2000/520/CE). 
5 Processo T-144/05, Muñiz/Comissão, parágrafo 86. 
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detrimento do público em geral; 

4. Considera, por conseguinte, que os documentos criados no quadro dos trílogos, tais como 

ordens do dia, sínteses das conclusões e atas, elaborados para facilitar as negociações, não 

podem, em princípio, ser tratados de forma diferente de outros documentos legislativos; 

recorda que já deu instruções aos seus próprios órgãos competentes para que tomem 

medidas a este respeito e que convidou as demais instituições a procederem do mesmo 

modo; considera que uma lista das reuniões do trílogo e os documentos acima referidos 

devem ser diretamente disponibilizadas no Registo de Documentos do Parlamento 

Europeu; recorda que o futuro acordo interinstitucional «Legislar melhor», se for adotado, 

incluirá disposições relativas a uma base de dados de processos legislativos, bem como ao 

tratamento adequado dos trílogos; 

5. Salienta, com vista a melhorar a transparência no que toca aos acordos em primeira 

leitura, alcançados geralmente em trílogos e realizados com cada vez mais frequência, a 

importância de tornar público o progresso das negociações após cada trílogo e de optar 

por um mandato do plenário para a equipa de negociação do Parlamento; 

6. Realça que os documentos não legislativos, tais como documentos administrativos, estão 

igualmente abrangidos pelo princípio do acesso aos documentos «mais amplo possível» 

consagrado no artigo 1.º, n.º 1, do Regulamento  (CE) n.º 1049/2001 e que os documentos 

devem ser examinados individualmente por forma a determinar se a respetiva divulgação 

prejudicaria, efetivamente, o resguardo de um interesse protegido pelas exceções ao 

acesso do público e, sempre que essa possibilidade esteja prevista no regulamento, se um 

interesse público superior exige a divulgação do documento, não obstante a possibilidade 

de invocar uma exceção; 

7. Exorta a Comissão a estabelecer um registo comum de procedimentos legislativos tendo 

em vista facilitar a rastreabilidade do processo legislativo; 

8. Recorda que, ao abrigo do artigo 1.º, alínea c), e do artigo 15.º, n.º 1, as instituições devem 

«promover boas práticas administrativas em matéria de acesso aos documentos» e  

«[desenvolver] boas práticas administrativas tendo em vista facilitar o exercício do direito 

de acesso garantido pelo [...] regulamento»; salienta que a transparência está estreitamente 

relacionada com o direito a uma boa administração, tal como referido no artigo 298.º do 

TFUE e no artigo 41.º da Carta dos Direitos Fundamentais e solicita a adoção de um 

regulamento relativo aos procedimentos administrativos da própria administração da UE1; 

9. Considera prioritário que as instituições da UE assegurem a plena transparência no que se 

refere ao acesso aos documentos; salienta, a esse respeito, que, para além do acesso aos 

documentos, os debates no Conselho deveriam ser tornados públicos, para que os cidadãos 

compreendam de que forma e por que motivos foram tomadas as decisões; 

10. Acolhe com agrado a ideia de solicitar à Comissão o estabelecimento de um registo de 

atos delegados, uma parte importante da legislação da UE, e realça que, em conformidade 

com o Regulamento (CE) n.º 1049/2001 e com vista a assegurar um controlo parlamentar 

pleno, democrático e transparente, cumpre, igualmente, conceder acesso a documentos 

                                                 
1 Resolução do Parlamento Europeu, de 15 de janeiro de 2013, que contém recomendações à Comissão sobre 

uma Lei de Processo Administrativo da União Europeia (JO C 440 de 30.12.2015, p. 17) 
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elaborados no quadro do procedimento para a delegação de poderes; 

11. Exorta o Conselho a rever a sua política de acesso aos documentos e a alinhá-la pelas 

disposições pertinentes da Carta dos Direitos Fundamentais; 

12. Recorda que, tendo em vista garantir a responsabilidade e a legitimidade de um sistema 

político democrático no respeito do Estado de Direito, os cidadãos têm o direito de 

conhecer e controlar as atividades dos seus representantes, o processo decisório, o modo 

como os fundos públicos são atribuídos e gastos, de acordo com o princípio da 

rastreabilidade dos fundos e em conformidade com a posição adotada pelo Parlamento nas 

suas anteriores resoluções. 

13. Salienta que, não obstante os progressos realizados em proporcionar informações no sítio 

web do Parlamento relativamente aos diferentes subsídios a que têm direito os deputados, 

bem como sobre as regras nesse domínio, essa política deve ser prosseguida tendo em 

consideração as boas práticas dos parlamentos nacionais, bem como as ações já realizadas 

pelos deputados a título individual; incentiva, por conseguinte, todos os deputados a 

participarem ativamente nesse esforço, divulgando espontaneamente informações relativas 

às suas atividades específicas e à utilização das despesas, de molde a que o Parlamento 

continue a estar na linha de frente dos esforços em prol da transparência e abertura na UE 

e tendo em vista uma melhor responsabilização no domínio dos fundos públicos. 

14. Deplora o facto de a última reunião do Comité Interinstitucional estabelecido ao abrigo do 

artigo 15.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 1049/2001 ter tido lugar a 15 de dezembro de 

2009; convida, uma vez mais, o Comité Interinstitucional a trabalhar de forma mais ativa 

e informar as comissões competentes sobre os temas debatidos; exorta o Comité 

Interinstitucional a reunir-se com maior regularidade e a encetar debates e deliberações 

internas, solicitando e examinando os contributos da sociedade civil, do Provedor de 

Justiça Europeu e da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados; convida o Comité 

Interinstitucional a abordar, com caráter de urgência, as questões referidas na presente 

resolução. 
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