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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o projeto de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CEE, Euratom) 
n.° 354/83 no que respeita ao depósito dos arquivos históricos das instituições no 
Instituto Universitário Europeu em Florença
(COM(2012)0456 – C7-0000/2013 – 2012/0221(APP))

(Processo legislativo especial - aprovação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta de regulamento do Conselho (COM(2012)0456),

– Tendo em conta o pedido de aprovação que o Conselho apresentou, nos termos do artigo 
352.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (C7-0000/2013),

– Tendo em conta o artigo 81.º, n.º 1, do Regimento,

– Tendo em conta a recomendação da Comissão da Cultura e da Educação e o parecer da 
Comissão dos Assuntos Constitucionais (A7-0000/2013),

1. Aprova a proposta de regulamento do Conselho;

2. Encarrega a sua/o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Os arquivos históricos das instituições da UE representam uma fonte de informação 
importante para a história e para o património da União Europeia. Por conseguinte, é essencial 
facultar o acesso aos arquivos de forma a permitir a consulta pública, a preservação de 
informação sobre as instituições da UE e a apoiar a investigação sobre a história da integração 
europeia.

O Regulamento (CEE, Euratom) n.º 354/83 do Conselho, de 1 de fevereiro de 19831, exige 
que as instituições da UE criem arquivos históricos e procedam à sua abertura ao público uma 
vez decorridos 30 anos. O regulamento não especifica uma localização para o depósito dos 
arquivos da UE.

Em 1984, o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão concordaram em depositar os seus 
arquivos históricos no Instituto Universitário Europeu (IUE) em Florença, tendo sido 
celebrado, em dezembro de 1984, um contrato entre as Comunidades Europeias, 
representadas pela Comissão, e o IUE, de que constam os termos específicos do depósito.  O 
contrato refere ainda que o governo italiano deve colocar à disposição do IUE, de modo 
permanente e gratuito, instalações destinadas a conservar os arquivos.

A proposta de Regulamento do Conselho, que está a ser analisada pelo Parlamento Europeu 
nos termos do procedimento de aprovação (artigo 81.º, n.º 1, do Regimento), prevê uma base 
jurídica e financeira mais sólida para a cooperação entre a UE e o IUE. Simultaneamente, 
valoriza o papel do IUE enquanto gestor dos arquivos históricos das instituições da UE. 

Em termos de conteúdo, a proposta não altera os principais elementos do Regulamento n.º 
354/83, como a definição de arquivos históricos ou o tipo de documentos e o período a partir 
do qual passam a tornar-se públicos.  De facto, a proposta prevê alterações menores ao 
regulamento existente, nomeadamente a obrigação de depósito dos respetivos arquivos 
históricos no IUE, imposta a todas as instituições da UE (exceto ao Tribunal de Justiça e ao 
Banco Central Europeu), o princípio de que cada instituição mantém a propriedade dos seus 
arquivos, o sistema de financiamento dos arquivos, a proteção dos dados pessoais contidos 
nos arquivos e a disponibilização dos arquivos por via eletrónica, sempre que possível. 

A relatora gostaria de aproveitar a ocasião para sublinhar a boa cooperação interinstitucional 
existente neste domínio.

Pretende igualmente chamar a atenção para alguns progressos registados na proposta em 
matéria de financiamento, proteção de dados e digitalização que considera bastante positivos. 

A proposta enuncia claramente a obrigação de financiar o IUE a partir do orçamento geral da 
União com contribuições das instituições depositantes e indica que as contribuições 
financeiras cobrem as despesas de gestão dos arquivos, mas não a disponibilização do edifício 
e dos repositórios, que serão financiados pelo governo italiano.

                                               
1 JO L 43 de 15.2.1983, p. 1.
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A abordagem proposta em matéria de partilha de custos baseia-se no critério de que o 
montante das contribuições "é proporcional à dimensão dos respetivos quadros de pessoal das 
instituições depositantes" (artigo 8.º, n.º 10). Este critério afigura-se bastante vantajoso para o 
Parlamento Europeu que, pela sua dimensão, não terá de dar uma vasta contribuição 
financeira, embora, muito provavelmente, venha a depositar uma grande quantidade de 
arquivos históricos. 

A relatora congratula-se com a referência explícita ao facto de que "sempre que possível, as 
instituições tornam os seus arquivos acessíveis ao público por meios eletrónicos, 
nomeadamente arquivos digitalizados e digitais de raiz, e facilitam a respetiva consulta na 
Internet" (artigo 9.º, n.º 1). Esta passagem tem em consideração a atual situação do processo 
de digitalização de arquivos, que não é uniforme nas várias instituições da UE. Além disso, 
dado que, atualmente, os arquivos na Europa enfrentam os desafios da era digital, a proposta 
incentiva as instituições da UE a avançarem no sentido da digitalização. 

No que respeita à sensível questão da proteção de dados, a proposta clarifica as normas 
aplicáveis aos arquivos.  A proposta destaca o papel do IUE como "processador" de dados 
pessoais, caso subsistam nos arquivos, em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 
45/20011 e de acordo com as instruções das instituições da UE depositantes. 

O texto também reconhece à Autoridade Europeia para a Proteção de Dados (AEPD) o poder 
de supervisionar as instituições da UE, como previsto no Regulamento n.º 45/2001. 

Tendo em conta o que precede, a relatora recomenda que o ato proposto seja aprovado pelo 
plenário.

                                               
1 JO L 8 de 12.1.2001, p. 1.


