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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Nos termos do segundo parágrafo do artigo primeiro do Tratado da União Europeia, as 
instituições e organismos comunitários devem tomar decisões de uma forma tão aberta quanto 
possível e ao nível mais próximo possível dos cidadãos. A fim de permitir aos cidadãos 
participar efectivamente no processo político e responsabilizar as autoridades públicas, 
aqueles deverão por conseguinte ter um acesso tão amplo quanto possível aos documentos 
detidos pelas instituições europeias. 

Embora as instituições europeias tenham vindo a realizar progressos no que se refere à 
abertura e à transparência, a situação não é de modo algum perfeita, e a actual reformulação 
do Regulamento (CE) n.º 1049/2001, relativo ao acesso do público aos documentos das 
instituições europeias, deve ser considerada como mais um passo no sentido da consecução de 
um ambiente administrativo onde a disponibilidade e facilidade de acesso às informações seja 
a regra e não a excepção.

As alterações que a Comissão efectivamente trouxe ao regulamento são decepcionantes, dado
que em alguns casos as propostas da Comissão representam um passo atrás no caminho em 
direcção a uma maior transparência. O relator entende que a real integração e consolidação da 
jurisprudência acumulada e de outros textos pertinentes, como a Convenção de Aarhus, no 
regulamento já deveria ter propiciado uma abordagem diferente da revisão.

A opção da Comissão no sentido de utilizar a técnica de reformulação para a revisão do 
regulamento é inadequada e não conforme com os objectivos do Acordo Interinstitucional 
sobre a reformulação, o qual prevê a sua utilização em condições bastante diferentes. Uma 
vez que o procedimento circunscreve a priori as possibilidades de o Parlamento alterar a 
proposta, limitando-as aos elementos alterados pela Comissão, a sua utilização deve ser 
cuidadosamente ponderada. A inadequação do procedimento de reformulação para uma 
revisão complexa, em que as mudanças nalguns elementos têm implicações para outras 
disposições do texto, significa em termos práticos que o Parlamento foi obrigado a fazer um 
uso extensivo da derrogação prevista no AII. 

O retrocesso mais notório é a definição reformulada pela Comissão de "documento" (artigo 
3.º), o conceito que está na essência do regulamento. O relator é de opinião que, em vez de 
restringir a definição, como a Comissão de facto propõe, a mesma deveria ser alargada de 
modo a incluir todos os conteúdos, independentemente do seu suporte ou da fase do processo 
de tomada de decisão, relativos a matérias que sejam da competência das instituições.

A Comissão das Petições continua a medir o pulso da União no que diz respeito a falhas e 
deficiências na aplicação do direito, políticas e programas comunitários e continua a observar 
que os cidadãos estão muito conscientes dessas deficiências, porque estas os afectam 
directamente e porque eles têm um interesse directo na eliminação das infracções e/ou na 
obtenção de reparação.

Para os cidadãos é de particular importância que, por exemplo, no caso dos processos por 
infracção, que muitas vezes resultam de petições dos cidadãos, seja facultado pleno acesso a 
todos os documentos, em todas as fases das investigações no decurso desses processos. Isso 
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inclui os documentos fornecidos pelos Estados-Membros. Consequentemente, o relator insiste 
em que a proposta da Comissão de conferir aos Estados-Membros o direito de recusar o 
acesso a documentos (artigo 5.º) com base na própria legislação daqueles é contrária à 
jurisprudência do Tribunal de Justiça Europeu e é inaceitável. Nenhuma outra excepção além 
das estabelecidas no artigo 4.º ("Excepções") deverá ser aplicável aos direitos de acesso aos 
documentos que assistem aos cidadãos. No que diz respeito ao artigo 9.º ("Documentos 
sensíveis"), é importante que as instituições estabeleçam regras comuns aplicáveis à 
classificação deste tipo de documentos e que essas regras sejam tornadas públicas.

O relator considera igualmente que seria útil integrar no regulamento a proposta de que o 
Provedor de Justiça Europeu actue como intermediário objectivo nos casos em que o acesso a 
um documento seja objecto de recusa total ou parcial por uma instituição e o requerente 
ponha em dúvida a autenticidade dos prejuízos incorridos para os interesses em causa e/ou 
sustente que existe um interesse público superior na divulgação. Nesses casos, o Provedor de 
Justiça poderia analisar o documento, emitir um parecer independente sobre a questão dos 
prejuízos e/ou da existência de um interesse público superior e – sem divulgar o documento –
transmitir o seu parecer à instituição e ao requerente. Se, após a consulta ao Provedor de 
Justiça, a recusa fosse mantida, o requerente poderia fazer um pedido confirmativo se assim o 
desejar.

Este procedimento não diminuiria de modo algum os direitos do requerente ao abrigo do 
regulamento, mas, ao invés, proporcionaria ajuda prática e orientação à instituição, que pode 
considerar que tem a obrigação legal de recusar o acesso, e reforçaria a convicção do 
requerente de que, quando um pedido é rejeitado, a probabilidade de ocorrência de prejuízos é 
real e que a possibilidade de existência de um interesse público superior na divulgação foi 
analisada de uma forma séria e objectiva. Outra vantagem deste procedimento seria a garantia 
de que os casos de recusa de diferentes instituições submetidos à apreciação do Provedor de 
Justiça seriam tratados de uma forma coerente e equitativa.

O relator é de opinião que dificilmente se pode imaginar que a Iniciativa Europeia em matéria 
de Transparência tenha êxito se os requerentes não puderem facilmente encontrar e recuperar 
as informações que pretendem. Por isso, no contexto do presente regulamento, as instituições 
devem garantir que os documentos sejam fornecidos através de uma interface comum com os 
seus registos de documentos e providenciar um ponto único de acesso.

Quando fornecidos por via electrónica, os documentos devem estar em formatos que sigam 
normas abertas. O esforço de transparência estará seguramente votado ao fracasso se os 
cidadãos forem obrigados a utilizar software proprietário específico, compatível com o 
ambiente informático das instituições.  O relator introduziu alterações (artigos 10.º e 11.º), 
que incluem um prazo a cumprir pelas instituições a fim de garantir que os documentos sejam 
fornecidos em formatos que sigam normas abertas e que os ambientes informáticos das 
instituições não constituam um obstáculo ao acesso público aos documentos. 

Com o intuito de assegurar o controlo parlamentar, o relator salienta a necessidade de o 
Parlamento ter um controlo adequado no que diz respeito aos documentos sensíveis. Os 
acordos bilaterais com países terceiros ou organizações internacionais não podem impedir o 
Conselho ou a Comissão de partilharem informações com o Parlamento Europeu. Neste 
contexto, é importante definir prazos para a adaptação dos regulamentos internos das 
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instituições e é fundamental que a Comissão verifique a conformidade dessas regras com o 
regulamento revisto. Além disso, tal como sucedeu com o regulamento actual, a Comissão 
deve ser convidada a apresentar um relatório sobre a aplicação do regulamento revisto e, se 
necessário, formular recomendações de melhoria.
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ALTERAÇÕES

A Comissão das Petições insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos 
Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Alteração1

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O Tratado da União Europeia consagra 
a noção de abertura no segundo parágrafo 
do artigo 1.º, nos termos do qual o Tratado 
assinala uma nova etapa no processo de 
criação de uma união cada vez mais 
estreita entre os povos da Europa, em que 
as decisões serão tomadas de uma forma 
tão aberta quanto possível e ao nível mais 
próximo possível dos cidadãos.

(2) O Tratado da União Europeia consagra 
a noção de abertura no segundo parágrafo 
do artigo 1.º, nos termos do qual o Tratado 
assinala uma nova etapa no processo de 
criação de uma união cada vez mais 
estreita entre os povos da Europa, em que 
as decisões serão tomadas de uma forma 
tão aberta quanto possível e ao nível mais 
próximo possível dos cidadãos. Esta noção 
é reafirmada no artigo 42.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União 
Europeia, bem como na Declaração n.º 17 
anexa ao Tratado de Maastricht e na 
Declaração de Laeken, que associaram a 
melhoria da transparência do processo 
decisório à melhoria do acesso do público 
às informações, em conformidade com o 
disposto no artigo 255.º do Tratado CE 
que, por seu turno, confirma a natureza 
democrática das instituições e a confiança 
do público na administração. Deverão ser 
disponibilizados os recursos adequados 
para pôr em prática o princípio de 
abertura, por forma a conseguir maior 
legitimidade, eficácia e responsabilidade 
perante o cidadão, assim como o reforço 
dos princípios da democracia e do respeito 
pelos direitos fundamentais.

Justificação
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A gestão da informação e dos documentos, a administração do direito de acesso do público e 
a comunicação com os cidadãos são actividades com uma utilização intensiva de recursos. A 
disponibilização de recursos adequados para estes fins deve ser considerada como um 
investimento necessário para garantir a eficiência, a eficácia e a transparência das 
instituições e dos organismos da União.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 1.º

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento tem por objectivo: O presente regulamento tem por objectivo:
a) Definir os princípios, as condições e os 
limites que, por razões de interesse público 
ou privado, regem o direito de acesso aos 
documentos do Parlamento Europeu, do 
Conselho e da Comissão (adiante 
designados «instituições»), previsto no 
artigo 255.º do Tratado CE, de modo a 
facultar ao público o acesso mais amplo 
possível a esses documentos ;

a) Definir os princípios, as condições e os 
limites que, por razões de interesse público 
ou privado, regem o direito de acesso aos 
documentos do Parlamento Europeu, do 
Conselho e da Comissão (adiante 
designados «instituições»), previsto no 
artigo 255.º do Tratado CE, de modo a 
garantir ao público o acesso mais amplo 
possível a esses documentos;

b) Estabelecer normas que garantam que o 
exercício deste direito seja o mais amplo 
possível;

b) Estabelecer normas que garantam que o 
exercício deste direito seja o mais amplo 
possível;

(c) Promover boas práticas administrativas 
em matéria de acesso aos documentos.

c) Garantir boas práticas administrativas 
em matéria de acesso aos documentos.

Justificação

As instituições têm a obrigação de garantir abertura e transparência, bem como boas 
práticas administrativas.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

1. Todas as pessoas singulares ou 
colectivas devem ter direito de acesso aos 
documentos das instituições, sob reserva 
dos princípios, condições e limites 
estabelecidos no presente regulamento.

1. Todas as pessoas singulares ou 
colectivas devem ter direito de acesso aos 
documentos das instituições, sob reserva 
dos princípios, condições e limites 
estabelecidos no presente regulamento.

2. O presente regulamento é aplicável a 
todos os documentos na posse de uma 

2. O presente regulamento é aplicável a 
todos os documentos na posse de uma 
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instituição, isto é, aos documentos por ela 
elaborados ou recebidos que se encontrem 
na sua posse, sobre assuntos relativos às 
políticas, acções e decisões da sua 
competência, em todos os domínios de 
actividade da União Europeia.

instituição, isto é, aos documentos por ela 
elaborados ou recebidos que se encontrem 
na sua posse, sobre assuntos relativos às 
políticas, acções, investigações e decisões 
da sua responsabilidade e competência 
directa e indirecta, em todos os domínios 
de actividade da União Europeia.

3. Sem prejuízo do estabelecido nos artigos 
4.º e 9.º, os documentos serão acessíveis ao 
público, quer mediante pedido por escrito, 
quer directamente por via electrónica ou 
através de um registo. Em especial, os 
documentos elaborados ou recebidos no 
âmbito de um processo legislativo serão 
directamente acessíveis nos termos do 
artigo 12.º

3. Sem prejuízo do estabelecido nos artigos 
4.º e 9.º, os documentos serão acessíveis ao 
público, quer mediante pedido por escrito, 
quer directamente por via electrónica ou 
através de um registo. Em especial, os 
documentos elaborados ou recebidos no 
âmbito de um processo legislativo serão 
directamente acessíveis nos termos do 
artigo 12.º As várias formas de aplicação 
são idênticas para todos os órgãos 
abrangidos pelo presente regulamento e 
serão devidamente traduzidas para todas 
as línguas oficiais da União Europeia.

4. Os documentos sensíveis na acepção do 
n.º 1 do artigo 9.º serão sujeitos a
tratamento especial.

4. Os documentos sensíveis na acepção do 
n.º 1 do artigo 9.º serão sujeitos a 
tratamento especial.

5. O presente regulamento não se aplica 
aos documentos apresentados aos tribunais 
por outras partes que não as instituições.

5. O presente regulamento não se aplica 
aos documentos apresentados aos tribunais 
por outras partes que não as instituições.

6. Sem prejuízo dos direitos de acesso 
específicos das partes interessadas 
estabelecidos pelo direito comunitário, os 
documentos que fazem parte do processo 
administrativo relativo a uma investigação 
ou de processos relativos a um acto de 
alcance individual não serão acessíveis ao 
público até a investigação estar concluída 
ou o acto se tornar definitivo. Os 
documentos com informações recolhidas 
ou obtidas junto de pessoas singulares ou 
colectivas por uma instituição no quadro de 
tais investigações não serão acessíveis ao 
público.

6. Sem prejuízo dos direitos de acesso 
específicos das partes interessadas 
estabelecidos pelo direito comunitário, os 
documentos que fazem parte do processo 
administrativo relativo a uma investigação 
ou de processos relativos a um acto de 
alcance individual não serão acessíveis ao 
público até a investigação estar concluída 
ou o acto se tornar definitivo. Os 
documentos com informações recolhidas 
ou obtidas junto de pessoas singulares ou 
colectivas por uma instituição no quadro de 
tais investigações não serão acessíveis ao 
público.

7. O presente regulamento não prejudica os 
direitos de acesso público a documentos na 
posse das instituições que possam decorrer 
de instrumentos de direito internacional ou 
de actos das instituições que os apliquem.

7. O presente regulamento não prejudica os 
direitos de acesso público mais amplo a 
documentos na posse das instituições que 
possam decorrer de instrumentos de direito 
internacional ou de actos das instituições 
que os apliquem.
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Justificação

 No que diz respeito aos direitos de acesso decorrentes dos instrumentos de direito 
internacional, como a Convenção de Aarhus, e dos actos que os aplicam, a inserção da 
expressão "mais amplo" no n.º 7 não visa qualquer alteração jurídica, mas apenas melhorar 
a clareza do texto.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) ao ambiente, como zonas de cultura de 
espécies raras.

Suprimido

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O acesso aos seguintes documentos será 
recusado caso a sua divulgação possa 
prejudicar gravemente o processo decisório 
das instituições:

3. O acesso aos seguintes documentos será 
recusado caso a sua divulgação possa
prejudicar gravemente o processo decisório 
das instituições:

a) documentos relacionados com uma 
matéria sobre a qual não foi tomada uma 
decisão;

a) documentos relacionados com uma 
matéria sobre a qual não foi tomada uma 
decisão e em que sejam respeitadas as 
regras da transparência;

b) documentos que contenham pareceres 
para uso interno, como parte de 
deliberações e de consultas preliminares na 
instituição em causa, mesmo após ter sido 
tomada a decisão .

b) documentos que contenham pareceres 
para uso interno, como parte de 
deliberações e de consultas preliminares na 
instituição em causa, mesmo após ter sido 
tomada a decisão e dentro de um prazo 
razoável.
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Documentos cuja divulgação possa 
constituir um risco para a protecção dos 
valores ambientais, como sejam as zonas 
de cultura de espécies raras, apenas serão 
divulgados em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 1367/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 
de Setembro de 2006, relativo à aplicação 
das disposições da Convenção de Aarhus 
sobre o acesso à informação, participação 
do público no processo de tomada de 
decisão e acesso à justiça em matéria de 
ambiente às instituições e órgãos 
comunitários1.
______________________________
1 JO L 264 de 25.9.2006, p. 13.

Justificação

O artigo 4.º-A (novo) é criado de modo a ter plenamente em conta a Convenção de Aarhus, 
bem como os princípios enunciados no acórdão proferido no processo"Turco" (processos C-
39/05 P e C-52/05).

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 9 n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão e o Conselho informarão o 
Parlamento Europeu sobre os documentos 
sensíveis, em conformidade com as 
modalidades acordadas entre as 
instituições.

7. A Comissão e o Conselho velarão por 
um controlo adequado por parte do
Parlamento Europeu no que se refere aos 
documentos sensíveis, em conformidade 
com as modalidades acordadas entre as 
instituições, as quais serão tornadas 
públicas.
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Justificação

Na recomendação 3 da resolução Cashman afirma-se que, no contexto do controlo 
parlamentar, o regulamento deve garantir um controlo adequado por parte do Parlamento 
Europeu no que diz respeito aos documentos sensíveis.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os documentos serão fornecidos numa 
versão e num formato existentes (inclusive 
em formato electrónico ou outro formato 
alternativo, tal como Braille, letras grandes 
ou banda magnética), tendo plenamente em 
conta a preferência do requerente.

3. Os documentos serão fornecidos numa 
versão e num formato existentes (inclusive 
em formato electrónico ou outro formato 
alternativo, tal como Braille, letras grandes 
ou banda magnética e numa das línguas 
oficiais da UE), tendo plenamente em 
conta a preferência do requerente e numa 
das línguas oficiais da União Europeia. O 
acesso aos documentos não deve ser 
limitado por nenhum tipo de software ou 
sistema operativo utilizado no ambiente 
informático das instituições.

Justificação

As instituições deveriam aproveitar a ocasião que esta revisão do regulamento oferece para 
adoptar normas abertas. Em virtude dos princípios básicos do regulamento e da sua base 
jurídica, o acesso aos documentos não deve ser limitado por nenhum tipo de software ou 
sistema operativo utilizado por uma instituição. 

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que possível, os outros
documentos, designadamente os 
documentos relativos ao desenvolvimento 
de uma política ou estratégia, devem ser 
tornados directamente acessíveis sob 

2. Em especial, os documentos elaborados 
ou recebidos no âmbito de procedimentos 
tendo em vista a aprovação de actos 
legislativos da UE ou de actos não 
legislativos de aplicação geral devem ser 
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forma electrónica. tornados directamente acessíveis ao
público, sem prejuízo do disposto nos 
artigos 4.º e 9.º.

Justificação

 Cf. a justificação da alteração ao artigo 12.º, n.º 4. 

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Cada instituição define no respectivo 
regulamento interno as outras categorias
de documentos que são directamente 
acessíveis ao público.

4. As instituições devem criar uma 
interface comum para os seus registos de 
documentos e garantir, em especial, que 
existe um ponto único para o acesso 
directo aos documentos elaborados ou 
recebidos no âmbito de procedimentos 
tendo em vista a aprovação de actos 
legislativos da UE ou de actos não 
legislativos de aplicação geral.

Justificação

 Os n.ºs 2 e 4 do artigo 12.º são alterados de modo a incluir as recomendações 2 e 5 da 
resolução Cashman, tendo em vista melhorar as normas actuais.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As iniciativas apresentadas ao Conselho 
por um Estado-Membro ao abrigo do n.º 1 
do artigo 67.º do Tratado CE ou do n.º 2 
do artigo 34.º do Tratado UE;

a) As iniciativas apresentadas ao Conselho 
por um Estado-Membro ao abrigo do n.º 2 
do artigo 34.º do Tratado UE;

Justificação

Já não são possíveis iniciativas apresentadas pelos Estados-Membros ao abrigo do n.º 1 do 
artigo 67.º do Tratado CE.
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Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O mais tardar em... .. a Comissão 
publicará um relatório sobre a aplicação 
dos princípios do presente regulamento e 
fará recomendações, incluindo, se 
apropriado, propostas para a revisão do 
presente regulamento que sejam 
suscitadas por mudanças na situação 
actual e um programa de acção com 
medidas a tomar pelas instituições.

Justificação

Tal como sucedeu com o regulamento actual, deverá ser apresentado um relatório sobre a 
aplicação do regulamento revisto, que deverá conter recomendações e propostas de 
melhoria, se necessárias. A exclusão de uma disposição significa uma alteração de facto ao 
regulamento. 
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