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Razões para uma segunda versão do projecto de relatório
A proposta de reformulação do Regulamento (CE) n.º1049/2001 (COM(2008)0229) está 
pendente há vários anos. Em 2009, o Parlamento Europeu, reunido em sessão plenária, 
aprovou alterações mas não votou a resolução legislativa e a matéria em apreço foi remetida à 
comissão competente.1 Quando o Tratado de Lisboa entrou em vigor, a Comissão decidiu não 
retirar a proposta2. Por conseguinte, esta foi mantida, embora os novos Tratados tenham 
criado um quadro jurídico completamente novo no que respeita ao acesso aos documentos e 
definam o direito de acesso aos documentos como um direito fundamental (artigo 42.º da 
Carta que é agora juridicamente vinculativa), alarguem o conceito de democracia participativa
(artigos 9.º a 12.º TUE), e limitem consideravelmente as excepções relativas à transparência 
do processo legislativo (eliminando o antigo artigo 207.º TCE), que exigia transparência nos
trabalhos legislativos preparatórios do Conselho, "preservando simultaneamente a eficácia do 
seu processo decisório". Em Maio de 2010, foi apresentado um novo projecto de relatório3, 
seguindo-se um workshop sobre transparência4. 

Após a apresentação do projecto de relatório, o Tribunal Geral e o Tribunal de Justiça 
adoptaram vários acórdãos importantes e de grande alcance para a compreensão do novo 
quadro jurídico criado pelo Tratado de Lisboa relativamente ao acesso aos documentos. A 
este respeito, o Tribunal de Justiça clarificou no processo Bavarian Lager (C-28/08), acórdão 
de 29 de Junho de 2010, a respectiva posição sobre a relação entre transparência e protecção 
de dados, baseando-se na actual formulação do Regulamento (CE) n.º1049/2001. Este facto 
deu origem a uma análise substancial adicional da relação entre protecção de dados e 
transparência pela Autoridade Europeia para a Protecção de Dados.5 Simultaneamente, o 
Tribunal de Justiça decidiu, no processo TGI (C-139/07 P), acórdão de 29 de Junho de 2010, 
sobre o acesso aos processos (administrativos) relativos aos auxílios estatais, que os referidos 
processos estavam abrangidos pela excepção relativa aos objectivos de actividades de 
inspecção, inquérito e auditoria. A matéria relacionada com o acesso aos documentos nos 
procedimentos administrativos, no que respeita a uma possível presunção de não divulgação,
foi ainda clarificada no processo MyTravel (C-506/08 P), acórdão de 21 de Julho de 2011, no 
qual o Tribunal de Justiça distingue entre documentos administrativos e documentos 
legislativos, mas realçando que esta distinção não implica que aqueles sejam excluídos do 
requisito de transparência do Regulamento (CE) n.º 1049/2001. Simultaneamente, o Tribunal 
Geral definiu em vários acórdãos uma avaliação aplicada às excepções sujeitas a condições,
uma vez que o risco tem que ser "razoavelmente previsível, e não puramente hipotético" e o 
acesso ao documento "susceptível de prejudicar concreta e eficazmente o interesse protegido" 
- ver Batchelor (processo T-250/08), acórdão de 22 de Março de 2011, NLG (processos 
apensos T-109/05 e T-444/05), acórdão de 24 de Maio de 2011, e Toland (processo T-

                                               
1 Textos Aprovados, P6_TA(2009)0114.
2Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho intitulada "Consequências da entrada em 
vigor do Tratado de Lisboa sobre os processos decisórios interinstitucionais em curso" (COM(2009)0665).
3 PE 439.989v01.
4 Workshop sobre o acesso aos documentos da União Europeia após o Tratado de Lisboa, 1 de Junho de 2010, 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201005/20100527ATT75133/20100527ATT75133EN.p
df.
5 Documento da AEPD, de 24 de Março de 2011, sobre o acesso do público a documentos com dados pessoais, 
na sequência do acórdão proferido no processo Bavarian Lager e parecer, de 30 de Junho de 2008, sobre a 
proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao acesso do público aos documentos do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão (JO C 2, de 7.1.2009, p. 7).
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471/08), acórdão de 7 de Junho de 2011. O Tribunal Geral também clarificou que, no 
processo legislativo, a excepção das deliberações internas tem que ser muito limitada no que 
respeita aos nomes e aos cargos das delegações dos Estados-Membros no Conselho, como 
referido no processo Access Info Europe (T-233/09), acórdão de 22 de Março de 2011.

Devido às alterações substanciais acima mencionadas, foi realizada uma nova audição1 tendo 
em vista a modificação do Regulamento (CE) n.º 1049/2001 e a anterior aplicação do mesmo, 
relacionando-a com o relatório anual sobre o acesso do público aos documentos
Hautala/Sargentini (artigo 104.º, n.º 7) para os anos de 2009-2010 (2010/2294(INI)). O 
referido relatório analisou os aspectos positivos e negativos do actual sistema, com base em 
exemplos práticos reais da aplicação do Regulamento (CE) n.º 1049/2001. Este relatório foi 
adoptado na LIBE, por esmagadora maioria, em Junho de 2011, revelando as posições
comuns a todos os grupos políticos relativamente ao acesso aos documentos.

Em simultâneo, realizaram-se várias reuniões e debates com o Conselho e com a Comissão, 
incluindo uma reunião do relator, dos relatores-sombra e dos relatores de parecer com o 
Vice-Presidente da Comissão Šefčovič, em 28 de Junho de 2011. Para surpresa do 
Parlamento, a Comissão apresentou uma nova proposta legislativa de regulamento que altera 
o Regulamento (CE) n.º 1049/2001 (COM(2011) 0137), envolvendo uma actualização 
limitada deste, e que basicamente retoma as disposições do artigo 15.º do Tratado. Devido a 
uma situação jurídica pouco clara, foram pedidos esclarecimentos ao Serviço Jurídico do 
Parlamento Europeu, no sentido de verificar se a segunda proposta da Comissão cumpre os 
requisitos que decorrem do Tratado de Lisboa no que respeita ao acesso aos documentos. Foi 
dada uma resposta negativa inequívoca (Parecer do Serviço Jurídico, de 4 de Julho de 
2011,SJ-0331/11), com base na qual foi tomada uma decisão política, por consenso dos 
grupos políticos: a segunda proposta deve ser integrada na primeira e, por conseguinte, 
expirará (como indicado na resolução legislativa).
Em virtude de todos os desenvolvimentos referidos, o relator necessitou de modificar e 
adaptar partes do projecto de relatório e apresentar uma segunda versão do mesmo.
Principais alterações da segunda versão do projecto de relatório

As alterações propostas pela Comissão na segunda proposta abreviada (COM(2011)0137) 
foram completamente integradas no relatório. Assim, a referida proposta expirará, como 
indicado na resolução legislativa - ver, por exemplo, alt. 1 e 25, bem como todas as alterações
que introduzem as expressões "instituição, órgão ou organismo".

Foi necessário realçar a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem
(processo TASZ contra. Hungria, a. n.º. 37374/05), na medida em que esta começou a 
desenvolver o direito à informação com base na disposição sobre liberdade de expressão - alt.
2 e 33. 

As disposições que definem um sistema comum de documentos classificados foram 
reformuladas, incidindo sobre um procedimento comum para a classificação e 
desclassificação - alt. 27.
O papel da transparência legislativa foi clarificado e realçado, em particular no que respeita à 

                                               
1 O direito de acesso a documentos da UE: aplicação e futuro do Regulamento (CE) 1049/2001, de 13 de Abril 
de 2011, 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201104/20110412ATT17628/20110412ATT17628EN.p
df.
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excepção das deliberações internas que foi reintroduzida mas, tendo em conta a mais recente 
jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, esta matéria foi reformulada e 
limitada. Em princípio, não se deve aplicar ao processo legislativo (no seguimento do acordo 
entre os grupos políticos no relatório Hautala/Sargentini) e deve ser utilizada apenas enquanto 
decorrer o procedimento. Ver alt. 10, 11, 32 e 36.
A relação com outros possíveis actos lex specialis foi clarificada, uma vez que limitações 
mais estritas só podem ser introduzidas por legislação que se baseie no artigo 15.º - alt. 18.
Todas as excepções devem ser condicionais e ser submetidas a uma avaliação do equilíbrio 
entre a excepção e o interesse público de acesso à informação, para tomar em consideração os 
critérios desenvolvidos pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Ver alt. 33.

Foram suprimidas várias alterações do relatório relativas ao enquadramento geral dos 
documentos classificados, à reutilização da informação, à incompatibilidade com o direito à 
vida privada enquanto motivo obrigatório e condicional de recusa, à consulta de terceiros, ao 
Jornal Oficial, etc. 


