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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O actual Regulamento (CE) n.º 1049/2001 relativo ao acesso do público aos documentos da 
UE constituiu um passo significativo para uma maior abertura na União. Nos oito anos que 
passaram desde a sua aplicação, contribuiu para a criação de uma cultura administrativa mais 
transparente nas instituições europeias.

O Tratado de Lisboa eleva a importância da transparência a um novo nível em virtude do 
artigo 10.º TUE, n.º 3 que dispõe que: "Todos os cidadãos têm o direito de participar na vida 
democrática da União. As decisões são tomadas de forma tão aberta e tão próxima dos 
cidadãos quanto possível".

O novo Tratado alarga claramente o âmbito do regulamento. No passado, o Tratado impunha 
a abertura apenas ao Parlamento, Conselho e à Comissão, enquanto que agora o artigo 15.º 
TFUE estipula que "Todos os cidadãos da União... têm direito de acesso aos documentos das 
instituições, órgãos e organismos da União, seja qual for o respectivo suporte".

O Parlamento fez diversos pedidos à Comissão para que apresentasse uma nova proposta de 
reformulação do Regulamento 1049/2001 tendo em conta a mudança da sua base jurídica 
decorrente do Tratado de Lisboa. No passado mês de Dezembro, o Parlamento aprovou uma 
resolução na qual diz que importa actualizar com urgência o regulamento e lamenta 
igualmente o facto de a Comissão não ter apresentado uma proposta alterada.

Além disso, desde que a Comissão apresentou a sua proposta em 2008, o Tribunal de Justiça 
proferiu alguns acórdãos de grande importância no domínio do acesso aos documentos. O 
mais significativo é o proferido no processo Turco (T-84/03, Turco contra Conselho), no qual 
o Tribunal estatui que o acesso aos pareceres dos serviços jurídicos também deveria ser 
facultado. Diz o Tribunal nas suas conclusões: "a transparência... contribui para conferir às 
instituições maior legitimidade aos olhos dos cidadãos europeus e para aumentar a confiança 
dos mesmos".

Contudo, a Comissão recusou-se a apresentar uma nova proposta. A única alteração que a 
Comissão, de facto, fez foi modificar a base jurídica do regulamento, a qual foi efectuada na 
comunicação "Omnibus" no passado mês de Dezembro. 

Assim sendo, a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, 
competente quanto à matéria de fundo, decidiu que o Parlamento deve substituir-se à 
Comissão e introduzir as alterações necessárias que "lisbonizariam" o regulamento. 

A proposta da Comissão

Actualmente somos obrigados a agir com base na proposta da Comissão de 2008. 
Infelizmente, a proposta não eleva a transparência da União ao nível que seria exigido pelo 
novo Tratado. Pelo contrário, muitas das alterações propostas pela Comissão reduziriam 
mesmo o nível actual.
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O caso mais grave é constituído pela alteração que a Comissão propõe ao artigo 3.º, a qual 
limitaria significativamente a definição de documento. No entender da relatora, importa 
manter a definição actual, abrangendo todos os documentos relevantes, e não apenas os 
documentos registados.

Outra alteração que a relatora considera preocupante diz respeito ao direito que cabe aos 
Estados-Membros de reterem documentos ao abrigo do artigo 5.º. A formulação proposta pela 
Comissão daria aos Estados-Membros um direito ilimitado de remeter para a sua própria 
legislação para fundamentar a recusa de acesso a um documento com origem num 
Estado-Membro. As instituições poderão alegar apenas fundamentos decorrentes do 
regulamento, e não da legislação nacional. Tal direito diluiria o princípio da transparência, 
deixando-o por completo ao arbítrio dos Estados-Membros. As excepções previstas no artigo 
4.º do regulamento deverão ser suficientes. Se não o forem, o artigo 4.º deverá ser alterado 
sem conceder direitos ilimitados aos Estados-Membros.

Objectivo do regulamento

Como o seu título indica, o regulamento refere-se ao acesso do público aos documentos. O 
nosso objectivo principal é garantir os direitos de participação dos cidadãos na vida 
democrática da União permitindo o acesso mais amplo possível aos documentos da UE.

A relatora pensa que convém traçar uma distinção clara entre o "acesso do público aos 
documentos" e a "informação e participação dos cidadãos", por um lado, e o direito de acesso 
das instituições mesmo aos documentos confidenciais, por outro. Este último pode ser 
regulado por via de acordo interinstitucional.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Constitucionais 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:

Alteração 1

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 

a) «Documento», qualquer dado ou
conteúdo, seja qual for o seu suporte 
(documento escrito em suporte papel ou 
electrónico, registo sonoro, visual ou 
audiovisual) sobre assuntos relativos às 
políticas, actividades e decisões da 
competência de uma instituição, órgão ou 
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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;

organismo; as informações contidas em 
sistemas electrónicos de armazenamento, 
tratamento e recuperação (incluindo os 
sistemas externos utilizados para o 
trabalho de uma instituição, órgão ou 
organismo) 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 disponíveis para a 
exploração do sistema;

Justificação

A alteração proposta pela Comissão só permitiria o acesso do público a um número reduzido 
de documentos. Tal representaria uma redução clara dos níveis de transparência, 
comparativamente à situação actual.

Alteração 2

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 versando processos 
judiciais;

Justificação

No acórdão que proferiu no âmbito do processo Turco, o Tribunal de Justiça afirmava que a 
divulgação de consultas jurídicas em iniciativas legislativas aumenta a transparência e a 
abertura do processo legislativo e reforça os direitos democráticos dos cidadãos europeus.

Alteração 3

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:

Suprimido
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a) documentos relacionados com uma 
matéria sobre a qual não foi tomada uma 
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.

Alteração 4

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 no n.º 2
aplicam-se excepto quando um interesse 
público superior imponha a divulgação. Na 
ponderação do interesse público na 
divulgação, deve conferir-se atenção 
especial ao facto de os documentos 
solicitados poderem referir-se à protecção 
de direitos fundamentais ou a riscos para 
a saúde humana.

Justificação

O Regulamento 1367/2006 estatui um interesse público superior na divulgação de 
informação referente a emissões para o ambiente. Convém introduzir idêntica presunção de 
um interesse público superior na divulgação de informação referente à protecção dos direitos 
fundamentais ou a riscos para a saúde humana.

Alteração 5

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. Os dados pessoais não serão 
divulgados, se a sua divulgação 
prejudicar a vida privada ou a integridade 
da pessoa em causa. Esse prejuízo não se 
verifica:



AD\850248PT.doc 7/10 PE441.265v02-00

PT

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.

– se os dados se referirem unicamente às 
actividades profissionais da pessoa em 
causa, salvo se, devido a circunstâncias 
particulares, existirem razões para supor 
que a divulgação prejudicaria essa 
pessoa;
– se os dados se referirem unicamente a 
uma pessoa pública, excepto se, devido a 
circunstâncias especiais, existirem razões 
para supor que a divulgação prejudicaria 
essa pessoa ou outras pessoas com ela 
relacionadas;
– se os dados já tiverem sido publicados 
com o consentimento da pessoa em causa.
Não obstante, os dados pessoais são 
divulgados sempre que um interesse 
público superior o exija. Nestes casos, a 
instituição, órgão ou o organismo é 
obrigado a especificar o interesse público. 
Indicará as razões pelas quais, no caso 
específico, o interesse público prevalece 
sobre os interesses da pessoa em causa.
Sempre que recusar o acesso a um 
documento com base no presente número, 
a instituição, órgão ou o organismo 
considera a possibilidade de autorizar o 
acesso parcial ao documento em questão.

Justificação

A proposta da Comissão não responde à necessidade de estabelecer um equilíbrio adequado 
entre os direitos fundamentais em causa.
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. As excepções previstas neste artigo só 
são aplicáveis durante o período em que a 
protecção se justifique com base no 
conteúdo do documento. As excepções 
podem ser aplicadas, no máximo, durante 
30 anos. No que se refere aos documentos 
abrangidos pelas excepções relativas à 
protecção de dados pessoais ou a 
interesses comerciais e aos documentos 
sensíveis, as excepções podem, se 
necessário, ser aplicáveis após aquele 
período.

7. As excepções previstas neste artigo não 
são aplicáveis aos documentos 
transmitidos no quadro dos 
procedimentos destinados à aprovação de 
um acto legislativo ou de um acto não 
legislativo de aplicação geral. As 
excepções só são aplicáveis durante o 
período em que a protecção se justifique 
com base no conteúdo do documento. As 
excepções podem ser aplicadas, no 
máximo, durante 30 anos. 

Justificação

No acórdão que proferiu no âmbito do processo Turco, o Tribunal de Justiça afirmava que a 
divulgação de consultas jurídicas em iniciativas legislativas aumenta a transparência e a 
abertura do processo legislativo e reforça os direitos democráticos dos cidadãos europeus.

Alteração 7

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Cada instituição nomeia um 
responsável para verificar que todos os 
prazos previstos no presente artigo são 
devidamente cumpridos.

Justificação
O Provedor de Justiça recomenda a nomeação de um responsável de informação que 
assegure o cumprimento dos prazos.

Alteração 8
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Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º- A 

Novo pedido

Se, no seguimento da informação 
recebida, o requerente solicitar novos 
documentos das instituições, esse pedido 
será tratado como um novo pedido, em 
conformidade com o disposto nos artigos 
7º e 8º. 
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