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Alteração 9
Constance Le Grip

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 os órgãos 
comunitários devem tratar os dados 
pessoais respeitando plenamente os 
direitos das pessoas em causa, tal 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. fr

Alteração 10
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Os documentos relativos a 
procedimentos não legislativos, como os 
que visam a adopção de medidas 
vinculativas sem alcance geral ou 
conclusões, recomendações ou resoluções 
devem ser facilmente acessíveis, de acordo 
com o princípio da boa administração 
consagrado no artigo 41.º da Carta, 
garantindo simultaneamente a eficácia do 
processo decisório das instituições, a 
protecção dos interesses privados 
legítimos, por exemplo, em matéria de 
direito da concorrência, em casos 
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relativos a cartéis e nos processos de 
concursos públicos e recrutamento, bem 
como os direitos das pessoas a que os 
dados se referem.

Or. fr

Alteração 11
Constance Le Grip

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 
deverão ter em conta os princípios 
estabelecidos na legislação comunitária 
relativos à protecção de dados pessoais em 
todos os domínios de actividade da União.

(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 do 
controlo pelo Parlamento Europeu, o 
acesso à totalidade ou parte de um 
documento pode ser recusado por razões 
de protecção de interesses públicos ou 
privados, dado que as instituições podem
proteger as suas consultas e deliberações 
internas, se tal for necessário para 
salvaguardar a sua capacidade de 
desempenharem as suas funções.

Or. fr

Alteração 12
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) "Documento" designa: qualquer 
conteúdo, seja qual for o seu suporte 
(documento escrito em suporte papel ou 

a) "Documento" designa: qualquer 
conteúdo, seja qual for o seu suporte 
(documento escrito em suporte papel ou 
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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;

electrónico, registo sonoro, visual ou 
audiovisual), elaborado em nome de uma 
instituição e transmitido formalmente a um 
ou mais destinatários ou de qualquer forma 
registado ou recebido por uma instituição 
sobre uma matéria que se insere no 
âmbito de competências da União 
Europeia; 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;

Or. fr

Alteração 13
Constance Le Grip

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 de:

2. As instituições recusarão o acesso aos 
documentos cuja divulgação possa
prejudicar a protecção de interesses 
públicos ou privados, tal como prevista no 
Regulamento (CE) n.º 45/2001, no que 
respeita a:

Or. fr

Alteração 14
Constance Le Grip

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) documentos relacionados com uma 
matéria sobre a qual não foi tomada uma 
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decisão; decisão e cuja divulgação possa 
influenciar o resultado da decisão;

Or. fr

Alteração 15
Enrique Guerrero Salom

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 salvo quando um interesse 
público superior imponha a divulgação. Ao 
sopesar o interesse público na divulgação, 
deverá ser dada uma atenção especial ao 
facto de os documentos solicitados se 
referirem à protecção dos direitos 
fundamentais, à protecção do ambiente ou 
ao direito a viver num ambiente saudável.

Or. es

Justificação

Inclusão do “ambiente”. Viver num ambiente saudável não pode ser assimilado a respeito 
pelo ambiente.

Alteração 16
Constance Le Grip

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. 
Existe um interesse público superior na 
divulgação quando os documentos 
solicitados foram redigidos ou recebidos 
no decurso de processos tendentes à 
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com emissões para o ambiente. adopção de actos legislativos da UE, ou de 
actos não legislativos de aplicação geral.
Ao sopesar o interesse público na 
divulgação, será conferida uma 
importância especial ao facto de os 
documentos solicitados se referirem à 
protecção dos direitos fundamentais ou ao 
direito a viver num ambiente saudável.

Or. fr

Alteração 17
Anneli Jäätteenmäki

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 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:

- 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, salvo se, devido a 
circunstâncias particulares, existirem 
razões para supor que a divulgação 
prejudicaria essa pessoa ou outras 
pessoas com ela relacionadas;
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– se os dados tiverem já sido publicados 
com o consentimento da pessoa em causa.
Não obstante, os dados pessoais serão 
divulgados se a divulgação for exigida por 
um interesse público superior. Em tais 
casos, a instituição ou organismo deverá 
especificar o interesse público e indicar as 
razões pelas quais, no caso específico, o 
interesse público prevalece sobre o 
interesse da pessoa visada;
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.

Or. en

Justificação

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

Alteração 18
Enrique Guerrero Salom

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 
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.

1. No que diz respeito a documentos de 
terceiros, estes serão divulgados pelas 
instituições, órgãos ou organismos.  Não é 
necessário consultar o autor quando for 
evidente que se aplica uma 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 as 
excepções previstas no presente 
regulamento são aplicáveis.

Or. es
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Justificação

Aclaración linguística: "En el momento de entregar el documento" hay una falta de 
clarificación lingüística.¿Se refiere a "el momento en que el tercero entrega el documento a 
las instituciones, órganos u organismos"? ¿o a "el momento en que las instituciones, órganos 
u organismos entregan el documento del tercero al solicitante".

Si se trata del primer caso, el momento en que el tercero entrega el documento a las 
instituciones, órganos u organismos, se necesita una aclaración lingüística en la enmienda de 
Cashman,

Si se trata del segundo caso, el momento en que las instituciones, órganos u organismos 
entregan el documento del tercero al solicitante, se opta por cambiar la frase de la enmienda 
a "si en el momento de pedirlo el documento al solicitante,  éstos [los terceros] han 
solicitado que sea tratado de una manera específica". La idea es que si se hace en el 
momento de entregarlo, la institución pierde legitimidad. Es un acto expost, después de que la 
institución, órgano u organismo haya autorizado la entrega del documento, si el tercero pide 
que se aplique una de las excepciones, entonces el acto perdería legitimidad. Por ello, es 
mejor que el tercero se pronuncie antes de la entrega del documento; es decir, cuando éste se 
pida.

Alteração 19
Enrique Guerrero Salom

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Cada uma das instituições designa 
uma pessoa encarregada de controlar que 
todos os prazos estabelecidos no presente 
artigo sejam devidamente respeitados.

Or. es

Justificação

O Provedor de Justiça recomendou a criação de um “agente de informação” encarregado de 
velar pelo respeito dos prazos previstos.
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Alteração 20
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Artigo 8.º-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. 

Or. fr

Alteração 21
Enrique Guerrero Salom

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, órgãos, organismos ou 
agências tornarão todos os documentos 
directamente acessíveis ao público e às 
instituições entre si, de acordo com o 
princípio da cooperação leal, em formato 
electrónico ou através de um registo, 
designadamente os documentos elaborados
ou recebidos no âmbito de procedimentos 
tendo em vista a aprovação de actos 
legislativos da União Europeia ou de actos 
não legislativos de aplicação geral.

Or. es

Justificação

Para garantir um acesso rápido e mais eficaz aos documentos, estes devem ser fornecidos em 
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formato electrónico. Aditamento de “e às instituições entre si, de acordo com o princípio da 
cooperação leal”. Ao “público” não se afigura suficiente. Afigura-se oportuno incluir a 
alteração proposta por Michael Cashman, com esta ligeira modificação.


