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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Os arquivos históricos sempre desempenharam um papel não negligenciável na vida dos 
Estados ocidentais, cujo bom funcionamento depende de uma cultura escrita. Já na antiga 
República de Roma, o edifício do Tabularium (o repositório oficial dos arquivos) se 
encontrava situado no centro simbólico, o forum Romanum.

Os arquivos históricos das instituições da União Europeia fazem parte do património cultural 
da Europa e a sua abertura ao público serve objetivos e interesses académicos, educativos e 
culturais. Estes interesses estão protegidos pelo direito primário, pois a União "respeita a 
riqueza da sua diversidade cultural e linguística e vela pela salvaguarda e pelo 
desenvolvimento do património cultural europeu".1 Segundo a Carta dos Direitos 
Fundamentais, "as artes e a investigação científica são livres. É respeitada a liberdade 
académica".2

Além disso, segundo o quarto considerando do Regulamento n.º 354/1983 "a exploração e a 
análise crítica dos arquivos […] podem, simultaneamente, facilitar a ação dos meios 
interessados no plano comunitário e contribuir para a concretização do conjunto dos objetivos 
das Comunidades".

A proposta da Comissão tem por objetivo confirmar o papel do Instituto Universitário 
Europeu de Florença (IUE) enquanto gestor dos arquivos históricos das instituições e criar 
uma sólida base jurídica e financeira para a parceria entre a União e o IUE.3 Por conseguinte, 
seria contrário aos objetivos da proposta se, após a adoção do ato, a situação jurídica ou 
financeira do IUE fosse menos favorável do que aquela em que atualmente se encontra.4

A proposta da Comissão (COM(2012)0456), na redação que lhe foi dada pelo Conselho, 
contém as seguintes disposições institucionais, que trazem melhorias à situação atual:

― O depósito dos arquivos históricos no IUE por parte das instituições torna-se obrigatório, 
de acordo com o direito secundário da UE.  

― A natureza específica das atividades do Tribunal de Justiça e do Banco Central Europeu 
justifica a sua isenção da obrigação de depositar os seus arquivos históricos no IUE. Todavia, 
estas duas instituições podem depositar os seus arquivos históricos no IUE, numa base 
voluntária.

― O depósito dos arquivos históricos das instituições no IUE não afeta a propriedade ou a 

                                               
1 Artigo 3.°, n.º 3, quarto parágrafo, do TUE.
2 Artigo 22.º.
3 Ver COM(2012)0456, Exposição de Motivos, ponto 1.2.
4 Situação determinada, nomeadamente, pelo contrato celebrado em 17 de dezembro de 1984 entre as 
Comunidades Europeias, representadas pela Comissão, e o IUE.
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proteção dos arquivos, como previsto no artigo 2.° do Protocolo relativo aos Privilégios e 
Imunidades da União Europeia anexo ao Tratado.

―  Cada instituição depositante tem o direito de solicitar informações sobre a gestão dos seus 
arquivos e de realizar inspeções.

―  Os custos da gestão dos arquivos históricos serão financiados a partir do orçamento da 
UE. Os custos de gestão dos arquivos devem ser partilhados entre as instituições depositantes 
com base em critérios objetivos.

―  Cada instituição adota normas internas de execução do futuro regulamento.

―  A Comissão terá de celebrar, em nome das instituições depositantes, um acordo-quadro de 
parceria com o IUE, que estabeleça regras pormenorizadas no que se refere às 
responsabilidades e aos papéis respetivos das instituições da UE e do IUE. Este acordo 
deverá respeitar as disposições do futuro regulamento e dos tratados.

Por estas razões, o relator de parecer propõe que a Comissão dos Assuntos Constitucionais 
convide a Comissão da Cultura e da Educação, competente quanto à matéria de fundo, a propor 
que o Parlamento dê a sua aprovação.

******

A Comissão dos Assuntos Constitucionais convida a Comissão da Cultura e da Educação, 
competente quanto à matéria de fundo, a propor que o Parlamento dê a sua aprovação.


