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... Logo, a prática não foi actualizada em conformidade.
7. Se apenas tivermos em conta os relatórios anuais das instituições, parece que tudo está 
bem. A perspectiva altera-se quando se considera o trabalho do Provedor de Justiça Europeu, 
que alterou a percepção da transparência no contexto da UE, substituindo um foco 
individual e passivo (o direito legal de cada cidadão a ter acesso a determinados documentos) 
por uma obrigação muito mais alargada e proactiva da administração da UE de garantir a 
acessibilidade efectiva da informação sobre as suas políticas e sobre as suas acções. A má 
administração foi definida como a situação em que um organismo público não actua em 
conformidade com uma regra ou um princípio a que está vinculado1. Para poder apresentar 
uma queixa ao Provedor de Justiça, não é necessário que o queixoso demonstre um interesse 
jurídico ou tenha sido pessoalmente afectado pela má administração. Esta possibilidade de 
queixa actio popularis é uma via processual importante que permite aos cidadãos dispor de 
uma interface de baixo limiar com a administração UE e iniciar um processo de 
responsabilização. De acordo com as disposições de execução, o Provedor de Justiça 
"coopera, tanto quanto possível, com a instituição em causa no sentido de alcançar uma 
solução amigável para eliminar o caso de má administração e dar satisfação ao queixoso"2.
8. O Provedor de Justiça não pode obrigar uma instituição a cumprir. Também não pode pedir 
aos tribunais do Luxemburgo que se pronunciem sobre uma questão de direito (em nome do 
queixoso)3. Contudo, o Provedor de Justiça tem tido um papel particularmente importante no 
que respeita a garantir a transparência na UE. Actualmente, cerca de um terço dos seus 
inquéritos prendem-se com a falta de transparência, incluindo recusa de informação4.
Nos primeiros anos, o Provedor de Justiça adoptou uma abordagem essencialmente legal no 
seu trabalho, dando especial ênfase aos aspectos estruturais da forma como, em determinadas 
instituições, sobretudo no Conselho e na Comissão, a informação era ou não disponibilizada5. 
No seu papel de árbitro contra a má administração, o Provedor de Justiça tem interesse na 
transparência, uma vez que a boa governação e o Código Europeu de Boa Conduta 
Administrativa ajudam a promover a transparência através da formulação de políticas, sob a 
forma de regras e orientações6. As prerrogativas do Provedor de Justiça permitem-lhe aceder a 

                                               
1 Relatório Anual do Provedor de Justiça de 1995.
2 Artigo 6.º, n.º 1 das Disposições de execução (disponível em 
http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/provisions.faces).
3 A longa saga Bavarian Lager é um bom exemplo de como mesmo uma recomendação forte e um subsequente 
relatório especial do Parlamento Europeu e uma constatação clara da má administração não tiveram qualquer 
efeito no comportamento da instituição em causa (Comissão). De facto, foram necessários dois novos processos 
judiciais, num espaço de seis anos, para que emergisse uma decisão explícita, ao nível judicial mais elevado, 
quanto à forma correcta de "interpretar" uma relação complexa entre o acesso aos documentos, por um lado, e a 
protecção de dados e o direito à privacidade, por outro. Só um queixoso com uma boa capacidade económica, 
aguerrido e persistente poderá suportar a longa marcha pelos tribunais (respeitante à acta de uma reunião que 
ocorreu 14 anos antes!).
4 Resolução do Parlamento Europeu, de 25 de Novembro de 2010, sobre o Relatório Anual do Provedor de 
Justiça Europeu relativo a 2009 (P7_TA(2010)0435) (disponível em 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0435+0+DOC+XML+V0//EN&language=PT).
5 Para uma visão geral das actividades do Provedor de Justiça, a este respeito, v. Ian Harden, "The European 
Ombudman's efforts to increase openness in the Union" [Os esforços do Provedor de Justiça Europeu para 
aumentar a abertura na União], in Veerie Deckmyn (ed.), Increasing transparency in the European Union, 
Maastricht, European Institute of Public Administration, 2002, p. 123-145, p. 130 e segs.
6 Provedor de Justiça Europeu, Código Europeu de Boa Conduta Administrativa, disponível na sua última 
versão em http://www.ombudsman.europa.eu/en/home.faces.
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ficheiros administrativos e a tornar públicos ficheiros durante os procedimentos. Por 
conseguinte, estas prerrogativas poderão constituir a maquinaria mais potente para abrir 
circuitos administrativos fechados e para ultrapassar a velha lógica burocrática de 
disponibilidade limitada da informação. Também podem oferecer uma via alternativa para o 
público aceder aos documentos, tendo em conta os custos envolvidos na via "legal" mais 
formal. Assim, o Provedor de Justiça actua como um catalisador importante da abertura e da 
transparência1.

9. O exame que o Provedor de Justiça faz dos casos de má administração oferece 
soluções para as lacunas de participação que ultrapassam o âmbito puramente legalista.
Por exemplo, o Provedor de Justiça confirmou que tinha legitimidade para examinar o 
cumprimento das normas mínimas de consulta adoptadas pela Comissão, e indicou a sua 
vontade de fazê-lo de uma forma proactiva2. Portanto, as práticas administrativas que se 
subtraem à fiscalização jurisdicional podem ser examinadas. Ao contrário dos tribunais, o 
Provedor de Justiça pode, deste modo, contribuir para contrariar algumas das deficiências 
ainda existentes na prática de consulta da Comissão. Todavia, a sua contribuição neste 
contexto é necessariamente limitada pelo âmbito de aplicação das normas mínimas em 
matéria de consulta3.
10. Quando confrontadas com críticas externas por não se disporem a aumentar a 
transparência das suas actividades, as instituições enumeram todas as medidas que adoptaram 
para tornar o seu trabalho mais acessível. Algumas destas medidas são extremamente úteis, 
como é o caso da divulgação na Web das reuniões ministeriais do Conselho ou das reuniões 
das comissões parlamentares. Porém, acontece que por vezes até mesmo estas iniciativas 
positivas se apresentam como confusas devido à falta de coordenação e de 
interoperabilidade, embora se parta do princípio de que as instituições colaboram entre si. O 
facto mais surpreendente é a falta de um modelo de informação comum para os registos ou 
sítios Web das instituições, assim como para as suas aplicações informáticas que tratam de 
dados ligados ao fluxo de trabalho interinstitucional. De acordo com uma recente contribuição 
externa para um grupo de trabalho do PE, a maior parte dos cidadãos UE utilizam, na Web, 
motores de busca genéricos, como o Google, e tanto podem conseguir um resultado 
relativamente ao documento ou informação que procuram, como não. Contudo, estes 
utilizadores "passivos", como poderíamos chamá-los, beneficiarão consideravelmente da 
prática antecipatória (front-running) de uma minoria de utilizadores "activos", por vezes 
altamente críticos, que controlam os diferentes registos e pedem às instituições, por vezes de 
forma bastante sistemática, que coloquem na Web documentos registados mas não 
disponíveis. Sem ter em conta o papel desta minoria activa, argumenta-se por vezes 
erradamente que os regulamentos jurídicos relativos ao acesso a documentos não são 
significativos devido à utilização comparativamente modesta pelo público do seu direito 
legal de acesso a documentos, e tendo em conta o número limitado de "utilizadores" [na sua 

                                               
1 Ver também, Carol Harlow, "Transparency in the European Union: weighing the public and private interest" 
[Transparência na União Europeia: ponderando o interesse público e privado], in Jan Wouters, Luc Verhey and 
Phiiipp Kiiver (eds.), European constitutionalism beyond Lisbon, Antwerp, Intersentia, 2009, p. 209 a 238.
2 Ver Decisão do Provedor de Justiça sobre a queixa 948/2004/OV contra a Comissão (4.5.2005), pontos 1.1 a 
1.4, 3.8, e 3.18, assim como a Decisão do Provedor de Justiça sobre a queixa 3617/2006/JF contra a Comissão 
(3.7.2008).
3 Sobre estes limites, ver Joana Mendes, Participation in EU rulemaking [Participação no processo de 
regulamentação da UE], cit. Capítulo 3, Ponto 3.3.3.
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maioria estudantes e investigadores (40%), e advogados (8,8%)]1.
11. Seguindo a abordagem da "Lei da Liberdade de Informação", considera-se cada vez mais 
que todas as instituições, assim como os órgãos e autoridades no quadro da UE, têm por 
obrigação disponibilizar através da Internet ampla informação sobre as suas tarefas, a 
estrutura organizacional, actividades, ordens do dia das reuniões, assim como informação 
sobre os documentos mais importantes em discussão. O grau de pormenor desta informação 
varia de uma instituição para a outra, e muitas vezes até dentro da mesma instituição. 
Contudo, com o desenvolvimento, nos últimos anos, de registos de documentos, em especial o 
do Conselho e o da Comissão, estão a ser colocados na Internet mais documentos numa fase 
inicial do processo decisório, incluindo documentos que não são necessariamente publicados 
noutros locais. Nos últimos anos, a Comissão criou diversos registos de documentos
específicos. Estes incluem um registo de "comitologia" muito circunstanciado2 e outros sítios 
Web específicos das diversas Direcções-Gerais, assim como um registo específico sobre 
grupos de peritos. Apesar destas melhorias, é frustrante constatar que, dez anos após a entrada 
em vigor do Regulamento (CE) n.º 1049/2001 e centenas de milhares de euros gastos pelas 
instituições da UE, continuamos a não dispor de uma abordagem comum nem sequer de 
"metadados" comuns que acompanhem o mesmo tipo de documentos.
12. Todos estes registos e sítios Web específicos se referem, mais genericamente, às tarefas da 
administração em sentido geral e podem incluir alguns documentos de natureza mais interna 
(por exemplo, actas das reuniões das comissões, documentos das reuniões e actas de reuniões, 
assim como projectos de decisões). Poderiam ser particularmente relevantes para permitir aos 
cidadãos da UE e mesmo aos parlamentos nacionais compreender os processos decisórios 
subjacentes à adopção de regras de execução e administrativas da UE. Um exemplo 
interessante é o "Registo dos Grupos de Peritos"3, que apresenta uma lista dos órgãos 
consultivos formais e informais criados por decisões da Comissão, ou criados informalmente 
pelos serviços desta, e que fornece informação importante sobre estes grupos. O registo de 
representantes de interesses é também de natureza voluntária e visa contribuir para a 
transparência da actividade administrativa na fase ascendente do processo legislativo4. Ao 
mesmo tempo, a Comissão e o Parlamento estão a trabalhar com vista à criação de um registo 
comum de representantes de interesses num futuro próximo5.
13. Nos últimos anos, as prerrogativas acrescidas do Parlamento Europeu e o seu papel de 
pivot na actividade legislativa tornaram-se evidentes para outras instituições e para o mundo 
exterior. Este reforço do papel político (incluindo novas prerrogativas sensíveis na área do 
direito penal – o núcleo da soberania nacional em que estão em jogo os direitos humanos mais 
básicos) tem de ser acompanhado por procedimentos e práticas adequados que garantam a 
partilha, síntese e transparência adequadas da informação. A esse respeito, a principal 
                                               
1 Ver por exemplo, Lorenzo Cotino, "Theory and Reality of Public Access to EU Information" [Teoria e 
realidade do acesso público à informação UE].
2 Ver http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm.
3 Ver  http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/search.cfm.
4 Ver Registo da Comissão dos representantes de interesses,
https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/welcome.do?locale=en#en. Ver o relatório crítico inicial da 
ALTER-EU (The Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation), "Comission Lobby Register Fails 
Transparency Test", http://www.alter-
eu.orq/en/system/files/publications/Commission+Register+Fails+Transparency+Test.pdf.
5 Ver comunicado de imprensa do final de Outubro de 2010, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/544&format=HTML&aged=0&language=EN&g
uiL.
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melhoria que é necessário fazer no Parlamento Europeu, quando se considera um 
procedimento legislativo específico, é ainda a necessidade de um espaço virtual comum em 
que todos os actores que têm direito a intervir possam participar e interagir de uma forma 
transparente, preservando simultaneamente as suas próprias especificidades e autonomia. Um 
"espaço de trabalho virtual" adequado poderia incluir os seguintes dados: 1) os relatores e 
relatores-sombra das comissões competentes quanto à matéria de fundo e das comissões 
encarregadas de emitir parecer (algo, por exemplo, que o observatório legislativo "OEIL"1

acessível ao público fornece em parte), 2) os responsáveis geográficos do secretariado das 
comissões em questão, 3) os consultores dos grupos políticos, - os textos e comunicações 
associados ao procedimento das diferentes instituições envolvidas, 4) uma ferramenta de 
gestão de eventos que defina e actualize as datas das actividades associadas à actividade 
legislativa (reuniões das comissões, grupos de trabalho, debates, votações, etc.), 5) o correio 
electrónico interno partilhado na "comunidade virtual", 6) as posições tomadas pelo "mundo 
exterior" (parlamentos nacionais, sociedade civil, lobistas) 7) a investigação disponível (da 
avaliação do impacto) e de outras fontes públicas e não oficiais relevantes. Um subconjunto 
desta informação de trabalho podia e devia ser partilhado com as outras instituições, assim 
como, por último mas não menos importante, ser divulgado ao mundo exterior (cidadãos) 
através de meios adequados (por exemplo, uma versão actualizada e mais recente do "OEIL").

14. Ainda que este relatório não tenha como principal objectivo propor alterações à legislação 
da UE, as suas conclusões poderiam ser úteis para o trabalho legislativo actualmente em 
curso no âmbito da revisão do Regulamento (CE) n.º 1049/2001 [v. Relatório Cashman 
(2008/0090(COD)]2. 
Uma reflexão sobre a actual situação poderia servir para aferir da necessidade de introduzir 
alterações e para identificar áreas em que possa ser necessária uma intervenção do legislador 
(devido a lacunas jurídicas, definições pouco claras, excesso de discrição, decisões recentes 
dos tribunais, etc.).

                                               
1 Nesse contexto, o "OEIL" (www.europarl.europa.eu/oeil) acessível ao público apresenta uma forma 
rudimentar, mas necessitaria de outros melhoramentos. 
2 Ver: http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5599432


