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Alteração 63
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) O acesso do público aos documentos 
é um dos pilares das boas práticas 
administrativas. Constituirá um progresso 
assegurar que o trabalho das instituições 
seja melhorado, dando a cada uma acesso 
aos documentos das outras. Deveria ser 
estabelecido um acordo interinstitucional 
a fim de melhorar a transparência e a 
acessibilidade dos documentos.

Or. en

Alteração 64
Michael Cashman

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) O Conselho e a Comissão agem no 
exercício dos seus poderes legislativos 
quando em associação com o Parlamento 
Europeu adoptem, ainda que por 
delegação de poderes, normas de carácter
geral que sejam juridicamente 
vinculativas, nos, ou para os, Estados-
Membros, através de regulamentos, 
directivas, decisões-quadro ou decisões, 
com base nas disposições pertinentes dos 
Tratados.

Or. en
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Alteração 65
Charlotte Cederschiöld

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) As instituições da UE agem no 
exercício dos seus poderes legislativos 
quando adoptem, com base nas 
disposições pertinentes dos Tratados, 
normas juridicamente vinculativas de 
carácter geral.

Or. en

Alteração 66
Charlotte Cederschiöld

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Em relação à divulgação de dados 
pessoais, deve ser estabelecida uma 
relação clara entre o presente 
regulamento e o Regulamento (CE) n.º 
45/2001 relativo à protecção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais pelas 
instituições e pelos órgãos comunitários e à 
livre circulação desses dados.

(10) As instituições e órgãos comunitários 
devem tratar os dados pessoais
respeitando integralmente os direitos das 
pessoas em causa como definidos no
Regulamento (CE) n.º 45/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 18 
de Dezembro de 2000 relativo à protecção 
das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais pelas 
instituições e pelos órgãos comunitários e à 
livre circulação desses dados.

Or. en
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Alteração 67
Charlotte Cederschiöld

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Deverá ser concedido maior acesso 
aos documentos nos casos em que as 
instituições ajam no exercício dos seus 
poderes legislativos, incluindo por 
delegação, embora simultaneamente, 
preservando a eficácia do processo 
decisório institucional. O acesso directo a 
estes documentos deverá ser tão amplo 
quanto possível.

(12) Em conformidade com os princípios 
democráticos definidos no n.º 1 do artigo 
6.º do Tratado UE e na jurisprudência do 
Tribunal de Justiça sobre a aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 1049/2001, deverá
ser concedido maior acesso aos 
documentos nos casos em que as 
instituições ajam no exercício dos seus 
poderes legislativo, incluindo por 
delegação. Os textos legais devem ser 
redigidos de forma clara e compreensível1

e publicados no Jornal Oficial da União 
Europeia; os documentos preparatórios e 
toda a informação conexa, incluindo 
pareceres jurídicos e o procedimento 
interinstitucional, devem ser facilmente 
acessíveis aos cidadãos pela Internet de 
forma atempada.
As práticas sobre legislar melhor, modelos 
e técnicas de redacção, bem como as 
soluções técnicas para seguir o itinerário 
dos documentos preparatórios e partilhar 
os mesmos com as instituições e 
organismos associados ao procedimento, 
devem ser acordadas pelo Parlamento, o 
Conselho e a Comissão, em conformidade 
com o presente regulamento, e publicadas 
no Jornal Oficial.  
1 Acordo Interinstitucional de 22 de Dezembro de 
1998 sobre as directrizes comuns em matéria de 
qualidade de redacção da legislação comunitária 
(JO C 73 de 17.3.1999, p. 1).

Or. en
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Alteração 68
Hartmut Nassauer

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Os documentos relacionados com 
procedimentos não legislativos, tais como 
medidas de alcance geral ou conclusões, 
recomendações ou resoluções devem ser 
facilmente acessíveis respeitando o 
princípio da boa administração 
caracterizado no artigo 41.º da Carta, 
preservando simultaneamente a eficácia 
do processo decisório das instituições, a 
protecção de interesses públicos e 
privados, por exemplo no direito da 
concorrência e casos relativos a cartéis, e 
nos processos de concurso e selecção, bem 
como os direitos individuais das pessoas a 
que os dados se referem, como definidos 
no Regulamento (CE) 1049/01.

Or. en

Alteração 69
Charlotte Cederschiöld

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Em princípio, todos os documentos 
das instituições deverão ser acessíveis ao 
público. No entanto, determinados 
interesses públicos e privados devem ser 
protegidos através de excepções. É 
igualmente necessário que as instituições 
possam proteger as suas consultas e 
deliberações internas, se tal for necessário 
para salvaguardar a sua capacidade de 
desempenharem as suas funções. Ao 
avaliar as excepções, as instituições 

(17) Em princípio, todos os documentos 
redigidos ou recebidos pelas instituições e 
relacionados com as suas actividades 
devem ser registados e acessíveis ao 
público. Contudo, sem prejuízo da 
fiscalização pelo Parlamento Europeu, o 
acesso à totalidade do documento ou a 
parte dele pode ser negado por razões de 
protecção de interesses públicos ou 
privados, dado que as instituições podem 
proteger as suas consultas e deliberações 
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deverão ter em conta os princípios 
estabelecidos na legislação comunitária 
relativos à protecção de dados pessoais em 
todos os domínios de actividade da União.

internas, se tal for necessário para 
salvaguardar a sua capacidade de 
desempenharem as suas funções. 

Or. en

Alteração 70
Michael Cashman

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Todas as normas relativas ao acesso 
a documentos das instituições deverão ser 
conformes com o presente regulamento.

(18) De acordo com o disposto no nº 2 do 
artigo255º do Tratado CE, o presente 
regulamento especifica os princípios 
gerais e limites com fundamento em 
interesses públicos ou privados que regem 
o direito de acesso aos documentos, que 
toda a restante regulamentação da UE 
deve respeitar.

Or. en

Alteração 71
Charlotte Cederschiöld

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Todas as normas relativas ao acesso a 
documentos das instituições deverão ser 
conformes com o presente regulamento.

(18) Todas as normas relativas ao acesso a 
documentos das instituições deverão ser 
conformes com o presente regulamento, 
uma vez que este implementa o n.º 2 do 
artigo 255.º do Tratado CE.

Or. en
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Alteração 72
Hartmut Nassauer

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de assegurar plenamente o 
respeito do direito de acesso, é necessário 
estabelecer um procedimento 
administrativo em duas fases, com 
possibilidade adicional de recurso judicial 
ou de queixa ao Provedor de Justiça 
Europeu.

(19) A fim de assegurar plenamente o 
respeito do direito de acesso dos cidadãos 
e de tornar esse acesso mais fácil:

– os textos relativos ao processo 
legislativo devem também ser acessíveis 
por meios electrónicos no Jornal Oficial 
da União Europeia;   
– os outros documentos ou pelo menos as 
referências relevantes devem ser 
acessíveis através de um registo da 
instituição. Deve ser aplicável um 
procedimento administrativo em duas fases 
ao acesso aos documentos não 
directamente acessíveis ou classificados.
A recusa da instituição deve poder ser 
objecto de recurso em tribunal ou através 
de uma queixa ao Provedor de Justiça 
Europeu.

Or. en

Alteração 73
Michael Cashman

Proposta de regulamento
Artigo 1 – alínea b-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Estabelecer regras comuns sobre a 
reutilização de informações e documentos 
detidos pelas instituições implementando, 
mutatis mutandis, os princípios definidos 
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na Directiva 2003/98/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 17 de 
Novembro de 2003relativa à reutilização 
de informações do sector público*
* JO L 345 de 31.12.2003, p. 90.

Or. en

Justificação

Este artigo é coerente com a alteração 17 do projecto de relatório e pretende criar uma 
obrigação de as instituições da UE reutilizarem informações do domínio público como 
previsto na Directiva 2003/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de Novembro 
de 2003 e no ponto 15 da recomendação sobre a promoção do multilinguismo e do acesso 
universal ao ciberespaço, adoptada pela Conferência Geral da UNESCO na sua 32ª sessão 
(Outubro de 2003).

Alteração 74
Michael Cashman

Proposta de regulamento
Artigo 2 – título

Texto da Comissão Alteração

Beneficiários e âmbito de aplicação Beneficiários

Or. en

Alteração 75
Charlotte Cederschiöld

Proposta de regulamento
Artigo 2 – título

Texto da Comissão Alteração

Beneficiários e âmbito de aplicação Beneficiários

Or. en
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Alteração 76
Michael Cashman

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 77
Charlotte Cederschiöld

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O presente regulamento é aplicável a 
todos os documentos na posse de uma 
instituição, isto é, aos documentos por ela 
elaborados ou recebidos que se encontrem 
na sua posse, em todos os domínios de 
actividade da União Europeia.

Or. en
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Alteração 78
Michael Cashman

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 79
Charlotte Cederschiöld

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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. Os documentos serão acessíveis ao 
público, quer em forma electrónica no 
Jornal Oficial da União Europeia, ou no 
registo oficial da instituição, quer 
mediante pedido por escrito. Os
documentos elaborados ou recebidos no 
âmbito de um processo legislativo serão 
directamente acessíveis nos termos do 
artigo 5ºA.º

Or. en
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Alteração 80
Michael Cashman

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 81
Michael Cashman

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 82
Michael Cashman

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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 

2. Sem prejuízo dos direitos de acesso 
específicos das partes interessadas 
estabelecidos pelo direito comunitário e em 
conformidade com a jurisprudência do 
Tribunal de Justiça, os documentos que 
fazem parte do processo administrativo 
relativo a uma investigação num caso de 
concorrência ou de defesa comercial, ou
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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.

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.

Or. en

Alteração 83
Michael Cashman

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 84
Charlotte Cederschiöld

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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 maiores 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.
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Or. en

Alteração 85
Michael Cashman

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) «Documento», qualquer conteúdo, seja 
qual for o seu suporte (documento escrito 
em suporte papel ou electrónico, registo 
sonoro, visual ou audiovisual), elaborado 
por uma instituição e transmitido 
formalmente a um ou mais destinatários 
ou de qualquer forma registado ou 
recebido por uma instituição; os dados
contidos em sistemas electrónicos de 
armazenamento, tratamento e recuperação 
constituem documentos se puderem ser 
extraídos na forma de impressão ou de 
cópia em formato electrónico, utilizando 
os instrumentos disponíveis para a 
exploração do sistema;

a) Documento», qualquer conteúdo, seja 
qual for o seu suporte (documento escrito 
em suporte papel ou electrónico, registo 
sonoro, visual ou audiovisual) sobre 
assuntos relativos às políticas, acções e 
decisões da competência da instituição em 
causa; as informações contidas em 
sistemas electrónicos de armazenamento, 
tratamento e recuperação (incluindo os 
sistemas externos utilizados para a 
actividade da instituição) constituem um 
documento ou documentos se puderem ser
extraídas na forma de uma ou mais 
impressões ou de cópias em formato 
electrónico, utilizando os instrumentos
razoavelmente disponíveis para a 
exploração do sistema. Uma instituição 
que pretenda criar um novo sistema 
electrónico de armazenamento, ou alterar 
substancialmente um sistema já existente, 
avalia o impacto provável sobre o direito 
de acesso garantido pelo presente 
regulamento e age por forma a promover 
o objectivo da transparência.
As funções para recuperação de 
informações armazenadas em sistemas 
electrónicos pelas instituições serão 
adaptadas a fim de satisfazer pedidos 
repetidos do público que não possam ser 
satisfeitos usando os instrumentos 
actualmente disponíveis para explorar o 
sistema;

Or. en
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Justificação

É importante assegurar que, quando pedidos repetidos do público não possam ser satisfeitos 
com as funções já existentes nas bases de dados das instituições, estas reflictam sobre a 
melhor maneira de dar satisfação a esses pedidos.

Alteração 86
Marco Cappato

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) «Documento», qualquer conteúdo, seja 
qual for o seu suporte (documento escrito 
em suporte papel ou electrónico, registo 
sonoro, visual ou audiovisual), elaborado
por uma instituição e transmitido 
formalmente a um ou mais destinatários 
ou de qualquer forma registado ou 
recebido por uma instituição; os dados
contidos em sistemas electrónicos de 
armazenamento, tratamento e recuperação 
constituem documentos se puderem ser 
extraídos na forma de impressão ou de 
cópia em formato electrónico, utilizando 
os instrumentos disponíveis para a 
exploração do sistema;

a) «Documento», qualquer conteúdo, seja 
qual for o seu suporte (texto, som, material 
visual ou audiovisual, dados e instruções 
de sistemas de tratamento de dados) sobre 
assuntos relativos às políticas, acções e 
decisões da competência da instituição em 
causa; as informações contidas em 
sistemas electrónicos de armazenamento, 
tratamento e recuperação (incluindo os 
sistemas externos utilizados para a 
actividade da instituição).

Uma instituição que pretenda criar um 
novo sistema electrónico de 
armazenamento, ou alterar 
substancialmente um sistema já existente, 
avalia o impacto provável sobre o direito 
de acesso garantido pelo presente 
regulamento e age por forma a promover 
o objectivo da transparência; 

Or. en
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Alteração 87
Charlotte Cederschiöld

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) «Documento», qualquer conteúdo, seja 
qual for o seu suporte (documento escrito 
em suporte papel ou electrónico, registo 
sonoro, visual ou audiovisual), elaborado
por uma instituição e transmitido 
formalmente a um ou mais destinatários ou 
de qualquer forma registado ou recebido 
por uma instituição; os dados contidos em 
sistemas electrónicos de armazenamento, 
tratamento e recuperação constituem 
documentos se puderem ser extraídos na 
forma de impressão ou de cópia em 
formato electrónico, utilizando os 
instrumentos disponíveis para a exploração 
do sistema;

a) «Documento», qualquer conteúdo, seja 
qual for o seu suporte (documento escrito 
em suporte papel ou electrónico, registo 
sonoro, visual ou audiovisual), elaborado
por uma instituição e transmitido 
formalmente a um ou mais destinatários ou 
de qualquer forma registado ou recebido 
por uma instituição; os dados contidos em 
sistemas electrónicos de armazenamento, 
tratamento e recuperação constituem um 
documento ou documentos (incluindo 
sistemas externos utilizados para a 
actividade da instituição) se puderem ser
extraídos na forma de uma ou mais 
impressões ou de cópias em formato 
electrónico, utilizando os instrumentos
razoavelmente disponíveis para a 
exploração do sistema. Uma instituição 
que pretenda criar um novo sistema 
electrónico de armazenamento, ou alterar 
substancialmente um sistema já existente, 
avalia o impacto provável sobre o direito 
de acesso garantido pelo presente 
regulamento e age por forma a promover 
o objectivo da transparência;

Or. en

Alteração 88
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) «Documento», qualquer conteúdo, seja 
qual for o seu suporte (documento escrito 

a) «Documento», qualquer conteúdo, seja 
qual for o seu suporte (documento escrito 
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em suporte papel ou electrónico, registo 
sonoro, visual ou audiovisual), elaborado
por uma instituição e transmitido 
formalmente a um ou mais destinatários 
ou de qualquer forma registado ou 
recebido por uma instituição; os dados 
contidos em sistemas electrónicos de 
armazenamento, tratamento e recuperação 
constituem documentos se puderem ser 
extraídos na forma de impressão ou de 
cópia em formato electrónico, utilizando os 
instrumentos disponíveis para a exploração 
do sistema;

em suporte papel ou electrónico, registo 
sonoro, visual ou audiovisual);  os dados 
contidos em sistemas electrónicos de 
armazenamento, tratamento e recuperação 
constituem documentos se puderem ser 
extraídos na forma de impressão ou de 
cópia em formato electrónico, utilizando os 
instrumentos disponíveis para a exploração 
do sistema. Uma compilação de dados 
contidos em sistemas electrónicos de 
armazenamento, tratamento e 
recuperação só se considera estar na 
posse da instituição se esta a puder 
disponibilizar por meios normais.

Or. en

Justificação

A definição proposta de "documento é demasiado restrita. Só seria "documento" no sentido 
do regulamento se fosse formalmente transmitido ou registado de outra forma

Alteração 89
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) «Documento», qualquer conteúdo, seja 
qual for o seu suporte (documento escrito 
em suporte papel ou electrónico, registo 
sonoro, visual ou audiovisual), elaborado
por uma instituição e transmitido 
formalmente a um ou mais destinatários
ou de qualquer forma registado ou recebido 
por uma instituição; os dados contidos em 
sistemas electrónicos de armazenamento,
tratamento e recuperação constituem 
documentos se puderem ser extraídos na 
forma de impressão ou de cópia em 
formato electrónico, utilizando os 
instrumentos disponíveis para a exploração 
do sistema;

a)«Documento», qualquer conteúdo, seja 
qual for o seu suporte (documento escrito 
em suporte papel ou electrónico, registo 
sonoro, visual ou audiovisual), elaborado
ou detido por uma instituição ou de 
qualquer forma registado ou recebido por 
uma instituição; os dados contidos em 
sistemas electrónicos de armazenamento, 
tratamento e recuperação constituem 
documentos se puderem ser extraídos na 
forma de impressão ou de cópia em 
formato electrónico, utilizando os 
instrumentos disponíveis para a exploração 
do sistema;
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Or. ro

Justificação

A transmissão do documento não é condição necessária. Imperativo é que a instituição o 
detenha.

Alteração 90
Michael Cashman

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea a-B) (novo)

Texto da Comissão Alteração

a-B)«Documentos legislativos», 
documentos elaborados ou recebidos no 
decurso de procedimentos para a adopção 
de actos de aplicação geral, juridicamente 
vinculativos nos ou para os 
Estados-Membros e para cuja adopção o 
Tratado prevê, mesmo a título voluntário, 
a intervenção ou associação do 
Parlamento Europeu;

Or. en

Alteração 91
Hartmut Nassauer

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea a-B) (novo)

Texto da Comissão Alteração

a-B)«Documentos legislativos», 
documentos elaborados ou recebidos no 
decurso de procedimentos para a adopção 
de actos de carácter geral juridicamente
vinculativos; 

Or. en
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Alteração 92
Charlotte Cederschiöld

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. As instituições recusarão o acesso aos 
documentos cuja divulgação pudesse 
prejudicar a protecção do interesse 
público, no que respeita:

2. As instituições recusarão o acesso aos 
documentos cuja divulgação pudesse 
prejudicar a protecção de interesses 
públicos ou privados relacionados com:

Or. en

Alteração 93
Hartmut Nassauer

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. As instituições recusarão o acesso aos 
documentos cuja divulgação pudesse 
prejudicar a protecção do interesse 
público, no que respeita:

2. As instituições recusarão o acesso aos 
documentos cuja divulgação pudesse 
prejudicar a protecção de interesses 
públicos ou privados relacionados com:

Or. en

Alteração 94
Marco Cappato

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) direitos de propriedade intelectual; Suprimido

Or. en
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Alteração 95
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) consultas jurídicas e processos judiciais, 
de arbitragem e de resolução de litígios;

c) consultas jurídicas e processos judiciais, 
excepto consultas jurídicas ligadas a 
procedimentos que conduzam a um acto 
legislativo ou não-legislativo de carácter
geral;

Or. en

Alteração 96
Charlotte Cederschiöld

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) consultas jurídicas e processos judiciais, 
de arbitragem e de resolução de litígios;

c) consultas jurídicas, sem prejuízo da
maior transparência requerida em 
procedimentos para a adopção de actos 
legislativos ou actos não-legislativos de 
carácter geral; processos judiciais, de
arbitragem e de resolução de litígios;

Or. en

Alteração 97
Marco Cappato

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) consultas jurídicas e processos judiciais, 
de arbitragem e de resolução de litígios;

c) consultas jurídicas redigidas 
exclusivamente no âmbito de processos 
judiciais, de arbitragem e de resolução de 
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litígios em que a instituição seja parte; 

Or. en

Alteração 98
Marco Cappato

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) objectividade e imparcialidade dos 
procedimentos de selecção.

Suprimido

Or. en

Alteração 99
Charlotte Cederschiöld

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) objectividade e imparcialidade dos 
procedimentos de selecção.

e) objectividade e imparcialidade dos 
procedimentos de selecção relativos a 
concursos públicos  ou ao recrutamento 
de pessoal

Or. en

Alteração 100
Charlotte Cederschiöld

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. O acesso aos seguintes documentos será 
recusado caso a sua divulgação possa 

3. Sem prejuízo da maior transparência 
requerida em procedimentos para a 
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prejudicar gravemente o processo decisório 
das instituições:

adopção de actos legislativos ou actos 
não-legislativos de carácter geral, o
acesso aos seguintes documentos será 
recusado caso a sua divulgação possa 
prejudicar gravemente o processo decisório 
das instituições:

Or. en

Alteração 101
Charlotte Cederschiöld

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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 relação aos quais poderia ser 
posto em causa um resultado construtivo, 
antes da respectiva conclusão;

Or. en

Alteração 102
Charlotte Cederschiöld

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As excepções previstas nos n.os 2 e 3 
aplicam-se excepto quando um interesse 
público superior imponha a divulgação. No 
que se refere à alínea a) do n.º 2, 
considera-se que existe um interesse 
público superior na divulgação quando a 
informação solicitada estiver relacionada 
com emissões para o ambiente.

4. As excepções previstas nos n.os 2 e 3 
aplicam-se excepto quando um interesse 
público superior imponha a divulgação.
Existe um interesse público superior na 
divulgação quando os documentos 
solicitados foram redigidos ou recebidos 
no decurso de processos tendentes à 
adopção de actos legislativos da UE, ou de 
actos não legislativos de aplicação geral. 
Ao sopesar o interesse público na 
divulgação, deverá ser dada uma atenção 
especial ao facto de os documentos 
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solicitados poderem referir-se à defesa dos 
direitos fundamentais, ou ao direito a 
viver num ambiente saudável.

Or. en

Alteração 103
Marco Cappato

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As excepções previstas nos n.os 2 e 3
aplicam-se excepto quando um interesse 
público superior imponha a divulgação. No 
que se refere à alínea a) do n.º 2,
considera-se que existe um interesse 
público superior na divulgação quando a 
informação solicitada estiver relacionada 
com emissões para o ambiente.

4. As excepções previstas nos n.os

anteriores aplicam-se excepto quando um 
interesse público superior imponha a 
divulgação. Considera-se que existe esse 
interesse público superior na divulgação 
quando a informação solicitada estiver 
relacionada com emissões para o ambiente, 
o princípio da publicidade da legislação, a 
Democracia, o Estado de Direito, a 
protecção dos direitos fundamentais e, 
designadamente, o direito a viver num 
ambiente saudável.

Or. en

Alteração 104
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As excepções previstas nos n.os 2 e 3 
aplicam-se excepto quando um interesse 
público superior imponha a divulgação. No 
que se refere à alínea a) do n.º 2, 
considera-se que existe um interesse 
público superior na divulgação quando a 
informação solicitada estiver relacionada 

4. As excepções previstas nos n.os 2 e 3 
aplicam-se excepto quando um interesse 
público superior imponha a divulgação. No 
que se refere às alíneas a) e d) do n.º 2, 
considera-se que existe um interesse 
público superior na divulgação quando a 
informação solicitada estiver relacionada 
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com emissões para o ambiente. com emissões para o ambiente, com a 
excepção de trabalhos de investigação, em 
particular, aqueles que se reportem a 
eventuais infracções ao Direito 
comunitário.
Em relação às outras excepções previstas 
no presente artigo, a instituição tem em 
conta o interesse público servido pela 
divulgação e pondera se a informação 
solicitada se refere a emissões para o 
ambiente, sempre que um pedido diga 
respeito ao acesso a informação sobre o 
meio ambiente.

Or. en

Alteração 105
Marco Cappato

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. As emissões para o ambiente são 
definidas como libertações directas ou 
indirectas de substâncias, vibrações, calor 
ou ruído causadas por fontes individuais 
ou difusas no ar, na água ou na terra, de 
acordo com o disposto na Directiva 
96/61/CE do Conselho.

Or. en

Alteração 106
Marco Cappato

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

Texto da Comissão Alteração

4-B. A divulgação de contratos de Direito 
público ou de contratos-quadro entre uma 
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instituição e um vendedor não faz parte 
das excepções previstas em n.º 2.

Or. en

Alteração 107
Marco Cappato

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os nomes, títulos e funções de titulares 
de cargos públicos, de funcionários 
públicos e de representantes de grupos de 
interesses no quadro das suas actividades 
profissionais serão divulgados, excepto se, 
devido a circunstâncias especiais, a 
divulgação prejudicar as pessoas em 
causa. Outros dados pessoais serão 
divulgados de acordo com as condições 
relativas ao tratamento de tais dados 
estabelecidas na legislação comunitária 
sobre a protecção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de 
dados pessoais.

5. Os nomes, títulos e funções de titulares 
de cargos públicos, de funcionários 
públicos e de representantes de grupos de 
interesses no quadro das suas actividades 
profissionais serão divulgados.

Or. en

Alteração 108
Hartmut Nassauer

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os nomes, títulos e funções de titulares 
de cargos públicos, de funcionários 
públicos e de representantes de grupos de 
interesses no quadro das suas actividades 
profissionais serão divulgados, excepto se, 
devido a circunstâncias especiais, a 

5. As instituições divulgarão os nomes, 
títulos e funções de titulares de cargos 
públicos, de funcionários públicos e de 
representantes de grupos de interesses no 
quadro das suas actividades profissionais 
serão divulgados, excepto se, devido a 
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divulgação prejudicar as pessoas em causa. 
Outros dados pessoais serão divulgados de 
acordo com as condições relativas ao 
tratamento de tais dados estabelecidas na 
legislação comunitária sobre a protecção 
das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais.

circunstâncias especiais, a divulgação 
prejudicar as pessoas em causa. Outros 
dados pessoais serão divulgados de acordo 
com as condições relativas ao tratamento 
de tais dados estabelecidas na legislação 
comunitária sobre a protecção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais.

Or. en

Alteração 109
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 4 n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. As excepções previstas no presente 
artigo não poderão ser interpretadas como 
referindo-se à informação de interesse 
público relativa aos beneficiários de 
fundos da União Europeia, que está 
disponível no âmbito do sistema de 
transparência financeira.

Or. ro

Justificação

Tal informação poderia ser interpretada como informação de natureza comercial, nos casos 
em que os beneficiários fossem empresas comerciais.

Alteração 110
Michael Cashman

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que diz respeito a documentos de 
terceiros, a instituição consultará os 

1. Os documentos de terceiros serão 
divulgados pelas instituições sem consulta 
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terceiros em causa tendo em vista avaliar 
se qualquer das excepções referidas  no
artigo 4.º é aplicável, a menos que seja 
claro se o documento deve ou não ser 
divulgado.

ao autor, se for claro que não lhes é 
aplicável nenhuma das excepções 
previstas no presente Regulamento. Uma 
entidade terceira será consultada, se 
solicitar, aquando da entrega do 
documento, que ele seja tratado de forma 
específica, tendo em vista avaliar se 
qualquer das excepções referidas no
presente Regulamento é aplicável.

Or. en

Alteração 111
Marco Cappato

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando um pedido disser respeito a um 
documento emanado de um Estado-
Membro que não seja um documento 
transmitido no quadro dos procedimentos 
destinados à aprovação de um acto 
legislativo ou de um acto não legislativo 
de aplicação geral, as autoridades desse 
Estado-Membro serão consultadas. A 
instituição que possui o documento 
divulga-o, excepto se o Estado-Membro 
apresentar razões para a sua não 
divulgação com base nas excepções 
referidas no artigo 4.º ou em disposições 
específicas da sua própria legislação que 
proíbam a divulgação do documento em 
causa. A instituição aprecia o fundamento 
das razões apresentadas pelo Estado-
Membro desde que estas se baseiem nas 
excepções previstas no regulamento.

2. Quando um pedido disser respeito a um 
documento emanado de um Estado-
-Membro que não aja na sua qualidade de 
membro do Conselho e não se reporte 
directamente à adopção ou à aplicação de 
legislação e de políticas da União 
Europeia, até ao momento em que uma 
acção seja interposta em tribunal, as 
autoridades desse Estado-Membro poderão 
ser consultadas. A instituição que possui o 
documento divulga-o, excepto se o Estado-
Membro apresentar razões para a sua não 
divulgação com base nas excepções 
referidas no artigo 4.º.

Or. en
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Alteração 112
Marco Cappato

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Princípios de transparência

1. 1. Em conformidade com o princípio 
democrático previsto no n.º 1 do artigo 6.º 
do Tratado CE e com a jurisprudência do 
Tribunal de Justiça relativa à execução 
do Regulamento (CE) n.º 1049/2001, as 
instituições que ajam no exercício dos 
seus poderes legislativos, incluindo por 
delegação, concedem acesso às suas 
actividades da forma mais ampla possível. 
2. Os documentos referentes a programas 
legislativos, consultas preliminares à 
sociedade civil, avaliações de impacto e 
todos os outros documentos preparatórios, 
bem como documentos referentes à 
execução e aplicação de políticas da UE, 
incluindo os de índole financeira, 
particularmente quando ligados a um 
processo legislativo, estarão acessíveis 
numa página electrónica 
interinstitucional de fácil utilização e 
serão publicados numa série especial do 
Jornal Oficial da União Europeia.
3. 3. Para efeitos da execução do presente 
Regulamento, as propostas legislativas, 
assim como outros textos legislativos da 
UE, serão redigidos de forma clara e 
compreensível e as instituições definirão 
directrizes e modelos comuns de redacção 
que permitam reforçar a certeza jurídica, 
nos termos da jurisprudência pertinente 
do Tribunal de Justiça.
4. 4. No decorrer do processo legislativo, 
cada instituição ou órgão envolvido no 
processo de decisão publicará os seus 
documentos preparatórios e toda a 
informação relacionada, incluindo os 
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pareceres jurídicos, numa série especial 
do Jornal Oficial da União Europeia, bem 
como numa página electrónica comum, 
na qual é reproduzido o ciclo de vida do 
processo em questão.
5. 5. Após serem adoptados, os actos 
legislativos são publicados no Jornal 
Oficial da União Europeia, tal como 
previsto no artigo 13.º.
6. Por força do princípio de cooperação 
leal que rege as relações entre as 
instituições e os Estados-Membros, estes 
últimos deverão assegurar aos seus 
cidadãos, no plano nacional, pelo menos 
o mesmo grau de transparência que é 
assegurado no plano comunitário, 
publicando, em tempo devido e de forma 
clara, os textos ou as referências das 
medidas nacionais adoptadas para a 
execução dos actos das instituições da 
União Europeia, nos respectivos jornais 
oficiais.
7. Quaisquer iniciativas ou documentos 
fornecidos por quaisquer partes 
interessadas, tendo em vista influenciar 
de alguma forma o processo de decisão, 
serão tornados públicos.
8. As instituições chegarão a acordo sobre 
um registo interinstitucional partilhado, 
em que sejam listados todos os elementos 
pertencentes a grupos de pressão, bem 
como outras partes interessadas.

Or. en

Alteração 113
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os pedidos de acesso a quaisquer 
documentos devem ser prontamente 

1. Os pedidos de acesso a quaisquer 
documentos devem ser prontamente 
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tratados. Será enviado ao requerente um 
aviso de recepção. No prazo de 15 dias 
úteis a contar da data de registo do pedido, 
a instituição concederá acesso ao 
documento solicitado e facultará, dentro do 
mesmo prazo, o acesso ao mesmo nos 
termos do artigo 10.º ou, mediante resposta 
por escrito, indicará os motivos pelos quais 
recusa total ou parcialmente o acesso e 
informará o requerente do seu direito de 
reclamar mediante pedido confirmativo ao 
abrigo do n.º 4 do presente artigo.

tratados. Será enviado ao requerente um 
aviso de recepção. No prazo máximo de 15 
dias úteis a contar da data de registo do 
pedido, a instituição concederá acesso ao 
documento solicitado e facultará, dentro do 
mesmo prazo, o acesso ao mesmo nos 
termos do artigo 10.º ou, mediante resposta 
por escrito, indicará os motivos pelos quais 
recusa total ou parcialmente o acesso e 
informará o requerente do seu direito de 
reclamar mediante pedido confirmativo ao 
abrigo do n.º 4 do presente artigo.

Or. ro

Justificação

Os vários prazos devem ser interpretados como prazos máximos.

Alteração 114
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A título excepcional, por exemplo no 
caso do pedido de um documento muito 
extenso ou de um elevado número de 
documentos, o prazo previsto no n.º 1 pode 
ser prorrogado por 15 dias úteis, mediante 
informação prévia do requerente e 
fundamentação circunstanciada.

2. A título excepcional, por exemplo no 
caso do pedido de um documento muito 
extenso ou de um elevado número de 
documentos, o prazo previsto no n.º 1 pode 
ser prorrogado por um máximo de 15 dias 
úteis, mediante informação prévia do 
requerente e fundamentação 
circunstanciada.

Or. ro

Justificação

Os vários prazos devem ser interpretados como prazos máximos.
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Alteração 115
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso de recusa total ou parcial, o 
requerente pode dirigir à instituição, no 
prazo de 15 dias úteis a contar da recepção 
da resposta da instituição, um pedido 
confirmativo no sentido de esta rever a sua 
posição.

3. No caso de recusa total ou parcial, 
sempre que o requerente ponha em 
dúvida a autenticidade dos prejuízos 
alegadamente incorridos para os 
interesses em causa e/ou sustente que 
existe um interesse público superior na 
divulgação, pode solicitar ao Provedor de 
Justiça Europeu que emita o seu parecer 
independente e objectivo sobre a questão 
dos prejuízos incorridos e/ou da existência 
de um interesse público superior. Se, após 
a emissão do parecer do Provedor de 
Justiça Europeu, a recusa total ou parcial 
for confirmada pela instituição, o 
requerente pode dirigir à instituição, no 
prazo de 15 dias úteis a contar da recepção 
da resposta da instituição, um pedido 
confirmativo no sentido de esta rever a sua 
posição.

Or. en

Justificação

O n.º 3 do artigo 7.º é alterado de modo a incluir um procedimento para os casos em que um 
requerente tenha dúvidas relativamente à questão dos prejuízos advindos para os interesses 
invocados e/ou sustente que existe um interesse público superior na divulgação. O Provedor 
de Justiça poderá avaliar a questão dos prejuízos incorridos ou da existência de um interesse 
público superior e informar a instituição e o requerente sobre os resultados da sua avaliação.
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Alteração 116
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso de recusa total ou parcial, o 
requerente pode dirigir à instituição, no 
prazo de 15 dias úteis a contar da recepção 
da resposta da instituição, um pedido 
confirmativo no sentido de esta rever a sua 
posição.

3. No caso de recusa total ou parcial, o 
requerente pode dirigir à instituição, no 
prazo máximo de 15 dias úteis a contar da 
recepção da resposta da instituição, um 
pedido confirmativo no sentido de esta 
rever a sua posição.

Or. ro

Justificação

Os vários prazos devem ser interpretados como prazos máximos.

Alteração 117
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os pedidos confirmativos devem ser 
prontamente tratados. No prazo de 30  dias 
úteis a contar da data de registo do pedido, 
a instituição concederá acesso ao 
documento solicitado e facultará, dentro do 
mesmo prazo, o acesso ao mesmo nos 
termos do artigo 10.º ou, mediante resposta 
por escrito, indicará os motivos pelos quais 
recusa total ou parcialmente o acesso. No 
caso de a instituição recusar total ou 
parcialmente o acesso, deve informar o 
requerente das vias de recurso possíveis.

1. Os pedidos confirmativos devem ser 
prontamente tratados. No prazo máximo de 
30  dias úteis a contar da data de registo do 
pedido, a instituição concederá acesso ao 
documento solicitado e facultará, dentro do 
mesmo prazo, o acesso ao mesmo nos 
termos do artigo 10.º ou, mediante resposta 
por escrito, indicará os motivos pelos quais 
recusa total ou parcialmente o acesso. No 
caso de a instituição recusar total ou 
parcialmente o acesso, deve informar o 
requerente das vias de recurso possíveis.

Or. ro
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Justificação

Os vários prazos devem ser interpretados como prazos máximos.

Alteração 118
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A título excepcional, por exemplo no 
caso do pedido de um documento muito 
extenso ou de um elevado número de 
documentos, o prazo previsto no n.º 1 pode 
ser prorrogado por 15 dias úteis, mediante 
informação prévia do requerente e 
fundamentação circunstanciada.

2. A título excepcional, por exemplo no 
caso do pedido de um documento muito 
extenso ou de um elevado número de 
documentos, o prazo previsto no n.º 1 pode 
ser prorrogado por um máximo de 15 dias 
úteis, mediante informação prévia do 
requerente e fundamentação 
circunstanciada.

Or. ro

Justificação

Os vários prazos devem ser interpretados como prazos máximos.

Alteração 119
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Uma recusa explícita ou tácita por 
parte de um funcionário da instituição 
responsável pela aplicação das 
disposições do presente Regulamento 
constitui uma infracção e implica 
responsabilidade disciplinar.

Or. ro
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Justificação

É necessário que haja alguma garantia de que os direitos de acesso aos documentos possam 
ser exercidos na prática.

Alteração 120
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Se, no seguimento da informação 
recebida, o requerente solicitar novas 
informações sobre quaisquer documentos 
das instituições, esse pedido será tratado 
como um novo requerimento e a resposta 
será enviada em conformidade com o 
disposto nos artigos 7º e 8º. As pessoas 
que realizem estudos e pesquisas por 
conta própria ou para fins profissionais 
disporão de acesso aos documentos 
conservados pelas autoridades ou pelas 
instituições.

Or. ro

Justificação

É indispensável regular as situações em que o candidato deseje obter informações 
complementares.

Alteração 121
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 9 - n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. As informações que favoreçam ou 
dissimulem uma violação da lei por parte 
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de uma pessoa ou instituição não podem 
ser incluídas na categoria de documentos 
sensíveis.

Or. ro

Justificação

Os documentos em causa não podem ser incluídos na categoria de documentos excluídos do 
acesso público.

Alteração 122
Marco Cappato

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), tendo plenamente em 
conta a preferência do requerente e o 
imperativo da neutralidade tecnológica.

Or. en

Alteração 123
Marco Cappato

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O conteúdo de um documento será 
disponibilizado sem discriminações no 
que diz respeito à deficiência visual, à 
língua de trabalho ou à plataforma 
informática do sistema operativo. As 
instituições disponibilizarão o acesso real 
de um requerente ao conteúdo dos 
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documentos sem quaisquer 
discriminações técnicas.

Or. en

Alteração 124
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O presente regulamento não derroga as 
modalidades de acesso específicas 
estabelecidas na legislação comunitária 
ou nacional, como o pagamento de uma 
taxa.

Suprimido

Or. en

Alteração 125
Marco Cappato

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O presente regulamento não derroga as 
modalidades de acesso específicas 
estabelecidas na legislação comunitária 
ou nacional, como o pagamento de uma 
taxa.

Suprimido

Or. en
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Alteração 126
Marco Cappato

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de dar efeito aos direitos 
conferidos aos cidadãos pelo presente 
regulamento, cada instituição colocará à 
disposição do público um registo de 
documentos. 

1. A fim de dar efeito aos direitos 
conferidos aos cidadãos pelo presente 
regulamento, cada instituição colocará à 
disposição do público um registo de todos 
os documentos.

O acesso ao registo deveria fazer-se por 
meios electrónicos. 

a) O acesso ao registo deveria fazer-se por 
meios electrónicos.

As referências aos documentos devem ser 
introduzidas no registo sem demora.

b) As referências aos documentos devem 
ser introduzidas no registo sem demora.

c) Os registos das instituições 
proporcionarão um meio de interacção 
electrónica fácil de utilizar nas línguas de 
todos os Estados-Membros e respeitarão 
os princípios da interoperabilidade, da 
neutralidade tecnológica e do acesso sem 
entraves.
d) Os registos fornecerão hiperligações 
simples e estáticas a longo prazo aos 
documentos electrónicos armazenados.
e) Na medida do possível, as instituições 
prevêem a reutilização do código-fonte do 
registo electrónico, ao abrigo da Licença 
Pública da União Europeia.
f) Os documentos de texto em formato 
electrónico serão disponibilizados, se 
possível, por meio de registos que utilizem 
normas internacionais tais como a 
ISO/IEC 32000:2008, a ISO/IEC 
26300:2006, a ISO/IEC 15445:2000, ou 
verões mais recentes.
g) As instituições estabelecerão um meio 
de interacção electrónica comum para os 
seus registos de documentos e criarão um 
único ponto de acesso para se aceder 
directamente aos documentos no prazo 
de … *. *.
* JO: um ano a contar da aprovação do presente 
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Regulamento. 

Or. en

Alteração 127
Marco Cappato

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As instituições devem tomar 
imediatamente as medidas necessárias para 
estabelecer um registo que deve estar 
operacional até 3 de Junho de 2002.

3. O Parlamento Europeu criará, além 
disso, um registo das actividades dos 
Deputados, assegurando uma publicidade 
adequada e proporcionando o acesso, 
entre outros aspectos, às actividades, à 
participação, à assiduidade, à utilização 
dos subsídios e às declarações de 
interesses financeiros dos seus membros. 
Todas as instituições abrangidas pelo 
presente Regulamento criarão registos 
similares, a fim de salvaguardarem a 
responsabilidade e a legitimidade da 
União Europeia.

Or. en

Alteração 128
Marco Cappato

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. 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 tornados directamente 
acessíveis ao público, sem prejuízo do 
disposto nos artigos 4.º e 9.º

1. As instituições tornarão todos os 
documentos directamente acessíveis ao 
público em formato electrónico ou sob a 
forma de um registo, designadamente 
aqueles que forem 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.
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Or. en

Alteração 129
Marco Cappato

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 forma 
electrónica.

2. Outros documentos, designadamente os 
documentos relativos ao desenvolvimento 
de uma política ou estratégia, ou à 
respectiva execução, devem, em princípio,
ser tornados directamente acessíveis sob 
forma electrónica.

Or. en

Alteração 130
Marco Cappato

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.

Suprimido

Or. en
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Alteração 131
Marco Cappato

Proposta de regulamento
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A
Princípio da publicidade e da melhor 

documentação
1. Cada instituição assegurará a 
publicidade mais adequada às suas 
actividades e a disponibilidade da 
informação e da documentação referente 
às suas iniciativas no que diz respeito às
seguintes vertentes:
a) horários e informações em formato de 
calendário electrónico;
b) normas regimentais e processos 
administrativos;
c) grupos de trabalho;
d) membros dos seus grupos consultivos, 
como os Grupos de Alto Nível da 
Comissão Europeia e os autores de 
estudos elaborados para a instituição;
e) transmissão audiovisual via Internet e 
gravação de audições, reuniões, 
conferências e consultas aos interessados;
f) utilização de formatos de dados 
tecnologicamente neutros e apoio pró-
-activo a um acesso sem barreiras.
2. Todos os documentos elaborados por 
uma instituição e formalmente 
transmitidos a um ou mais destinatários, 
ou recebidos por uma instituição, são 
registados, no mínimo, a nível interno.
3. Na medida do possível, as instituições 
deverão permitir o acesso público às 
especificações dos formatos e protocolos 
utilizados nos seus documentos e permitir 
a sua aplicação e o seu uso sem quaisquer 
restrições ou discriminações.
4. As instituições documentarão a 
observância do disposto no n.º 3.

Or. en
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Alteração 132
Marco Cappato

Proposta de regulamento
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A
Sanções

Qualquer incumprimento de uma 
instituição quanto às obrigações previstas 
no presente Regulamento em relação a 
um pedido específico de acesso a 
documentos implica a concessão 
automática de acesso aos documentos 
solicitados pelo requerente.
Qualquer incumprimento, intencional ou 
por negligência, das obrigações 
decorrentes do presente Regulamento por 
um funcionário ou outro agente das 
instituições é passível de sanção 
disciplinar, nos termos do Estatuto dos 
Funcionários das Comunidades 
Europeias, assim como do Regime 
Aplicável aos Outros Agentes das 
Comunidades Europeias e dos 
regulamentos internos das instituições.

Or. en

Alteração 133
Hartmut Nassauer

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As instituições publicarão os seus 
organogramas, dando a conhecer os 
mandatos das suas unidades internas.
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Or. en

Alteração 134
Marco Cappato

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As instituições estabelecerão um comité 
interinstitucional tendo em vista estudar as 
melhores práticas, abordar eventuais 
diferendos e debater as futuras evoluções 
em matéria de acesso do público aos 
documentos.

2. As instituições estabelecerão um comité 
interinstitucional do artigo 255.º, tendo em 
vista estudar e permutar as melhores 
práticas, identificar quer os obstáculos ao 
acesso e ao manuseamento, quer as fontes 
de dados não publicadas, abordar 
eventuais diferendos, promover a 
interoperabilidade, reutilizar e fundir 
registos, normalizar a codificação de 
documentos por meio de uma entidade 
europeia de normalização, criar uma 
página electrónica única da UE que 
garanta o acesso a todos os documentos 
comunitários e debater as futuras 
evoluções em matéria de acesso do público 
aos documentos.

Or. en

Alteração 135
Marco Cappato

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As instituições procederão à consulta 
dos utilizadores dos seus serviços de 
acesso aos documentos, a fim de melhor 
satisfazer as suas reais necessidades.

Or. en
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Alteração 136
Marco Cappato

Proposta de regulamento
Artigo 16.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º Suprimido
Reprodução dos documentos

O presente regulamento aplica-se sem 
prejuízo das normas em vigor em matéria 
de direitos de autor que possam limitar o 
direito de terceiros obterem cópias de 
documentos ou  reproduzirem ou 
explorarem os documentos divulgados.

Or. en

Alteração 137
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 16.º

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento aplica-se sem 
prejuízo das normas em vigor em matéria 
de direitos de autor que possam limitar o 
direito de terceiros obterem cópias de 
documentos ou  reproduzirem ou 
explorarem os documentos divulgados.

O presente regulamento aplica-se sem 
prejuízo das normas em vigor em matéria 
de direitos de autor que possam limitar o 
direito de terceiros reproduzirem ou 
explorarem os documentos divulgados

Or. en

Justificação

A actual redacção do artigo 16.º é melhor do que as alterações propostas pela Comissão.
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