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Alteração 14
Margrete Auken 

Proposta de regulamento
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

Beneficiários e âmbito de aplicação Beneficiários

1. Todas as pessoas singulares ou 
colectivas devem ter direito de acesso aos 
documentos das instituições, sob reserva 
dos princípios, condições e limites 
estabelecidos no presente regulamento.

Todas as pessoas singulares ou colectivas
ou associações de pessoas singulares ou 
colectivas que residam ou tenham a sua 
sede social num Estado-Membro devem 
ter direito de acesso aos documentos das 
instituições, sob reserva dos princípios, 
condições e limites estabelecidos no 
presente regulamento.

2. O presente regulamento é aplicável a 
todos os documentos na posse de uma 
instituição, isto é, aos documentos por ela 
elaborados ou recebidos que se encontrem 
na sua posse, sobre assuntos relativos às 
políticas, acções e decisões da sua 
competência, em todos os domínios de 
actividade da União Europeia.
3. Sem prejuízo do estabelecido nos 
artigos 4.º e 9.º, os documentos serão 
acessíveis ao público, quer mediante 
pedido por escrito, quer directamente por 
via electrónica ou através de um registo. 
Em especial, os documentos elaborados 
ou recebidos no âmbito de um processo 
legislativo serão directamente acessíveis 
nos termos do artigo 12.º
4. Os documentos sensíveis na acepção do 
n.º 1 do artigo 9.º serão sujeitos a 
tratamento especial.
5. O presente regulamento não se aplica 
aos documentos apresentados aos 
tribunais por outras partes que não as 
instituições.
6. Sem prejuízo dos direitos de acesso 
específicos das partes interessadas 
estabelecidos pelo direito comunitário, os 
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documentos que fazem parte do processo 
administrativo relativo a uma 
investigação ou de processos relativos a 
um acto de alcance individual não serão 
acessíveis ao público até a investigação 
estar concluída ou o acto se tornar 
definitivo. Os documentos com 
informações recolhidas ou obtidas junto 
de pessoas singulares ou colectivas por 
uma instituição no quadro de tais 
investigações não serão acessíveis ao 
público.
7. O presente regulamento não prejudica 
os direitos de acesso público a 
documentos na posse das instituições que 
possam decorrer de instrumentos de 
direito internacional ou de actos das 
instituições que os apliquem.

Or. en

Justificação

Em conformidade com o n.º 3 do artigo 15.º do TFUE. Esclarece que os beneficiários e o 
âmbito de aplicação do regulamento são questões diferentes, que devem, de preferência, ser 
estabelecidas separadamente.

Alteração 15
Margrete Auken 

Proposta de regulamento
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-A
Âmbito de aplicação

1. O presente regulamento é aplicável a 
todos os documentos na posse de uma 
instituição, órgão, organismo ou agência 
da União Europeia, isto é, documentos 
que estes elaborem ou obtenham e se 
encontrem na sua posse, em todos os 
domínios de actividade da União 
Europeia.
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2. Os documentos são acessíveis ao 
público quer em formato electrónico no 
Jornal Oficial da União Europeia ou no 
registo oficial de uma instituição quer 
mediante pedido por escrito. Os 
documentos elaborados ou obtidos no 
âmbito de um processo legislativo são 
directamente acessíveis nos termos do 
artigo 12.º do presente regulamento.
3. O presente regulamento não prejudica 
os direitos qualificados de acesso público 
a documentos na posse das instituições, 
agências, organismos ou órgãos que 
possam decorrer de instrumentos de
direito internacional, de actos das 
instituições que os apliquem ou da 
legislação dos Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Ver supra. Clarifica que o acto proposto apresenta um quadro de carácter geral para todas 
as instituições, agências e órgãos da União.

Alteração 16
Margrete Auken 

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) «Documento», qualquer conteúdo, seja 
qual for o seu suporte (documento escrito 
em suporte papel ou 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 

(a) «Documento», qualquer dado ou
conteúdo, seja qual for o seu suporte
(documento escrito em suporte papel ou 
electrónico, registo sonoro, visual ou 
audiovisual) sobre assuntos relativos às 
políticas, actividades e decisões da 
competência da instituição em causa; as 
informações contidas em sistemas 
electrónicos de armazenamento, tratamento 
e recuperação (incluindo os sistemas 
externos utilizados para o trabalho da 
instituição) constituem um documento ou
documentos se puderem ser extraídas na 
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instrumentos disponíveis para a exploração 
do sistema.

forma de uma ou mais impressões ou de
cópias em formato electrónico, utilizando 
os instrumentos razoavelmente disponíveis 
para a exploração do sistema. Uma 
instituição que pretenda criar um novo 
sistema electrónico de armazenamento, ou 
alterar substancialmente um sistema já 
existente, avalia o impacto provável sobre 
o direito de acesso garantido pelo presente 
regulamento e age de forma a promover o 
objectivo da transparência; As funções 
para recuperação de informações 
armazenadas em sistemas electrónicos 
pelas instituições serão adaptadas a fim 
de satisfazer pedidos repetidos do público 
que não possam ser satisfeitos usando os 
instrumentos actualmente disponíveis 
para explorar o sistema;

Or. en

Justificação

A formulação proposta tem em conta a importância crescente da armazenagem electrónica 
de dados, que não deve ser utilizada para contornar o acesso público à informação que 
anteriormente tenha sido fornecida em documentos ordinários.

Alteração 17
Margrete Auken 

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) à segurança pública , incluindo a 
segurança das pessoas singulares ou 
colectivas;

(a) à segurança pública interna da União 
Europeia ou de um ou vários dos seus 
Estados-Membros;

Or. en

Justificação

O conceito de segurança pública interna não carece de uma nova definição da UE.
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Alteração 18
Margrete Auken 

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) c) consultas jurídicas e processos 
judiciais, de arbitragem e de resolução de 
litígios;

(c) consultas jurídicas versando processos 
judiciais;

Or. en

Justificação

No acórdão que proferiu no âmbito do processo Turco, o Tribunal de Justiça Europeu 
afirmava que a divulgação de consultas jurídicas em iniciativas legislativas aumenta a 
transparência e a abertura do processo legislativo e reforça os direitos democráticos dos 
cidadãos europeus.

Alteração 19
Margrete Auken 

Proposta de regulamento
Artigo 4 - n.º 2 - alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) objectividade e imparcialidade dos 
procedimentos de selecção.

(e) objectividade e imparcialidade dos 
procedimentos de adjudicação pública até 
ter sido tomada uma decisão pela 
instituição contratante, ou de um júri nos 
procedimentos que conduzem ao 
recrutamento de pessoal até ter sido 
tomada uma decisão pela entidade 
competente para proceder a nomeações.

Or. en

Justificação

Deve ficar bem claro no regulamento que a excepção só se aplica a procedimentos em curso. 
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Alteração 20
Margrete Auken 

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 excepto quando um interesse 
público superior imponha a divulgação. Na 
ponderação do interesse público na 
divulgação, deve conferir-se atenção 
especial ao facto de os documentos 
solicitados poderem referir-se à protecção 
dos direitos fundamentais ou ao direito a 
viver num ambiente são.

Or. en

Justificação

O respeito dos direitos fundamentais é uma pedra angular da UE e o direito a viver num 
ambiente saudável está consagrado no artigo 37.° da Carta dos Direitos Fundamentais e no 
artigo 1.° da Convenção de Aarhus.

Alteração 21
Margrete Auken 

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 

5. Os dados pessoais não serão divulgados
se a sua divulgação prejudicar a reserva da 
intimidade da vida privada ou a 
integridade da pessoa em causa. Esse 
prejuízo não se verifica:
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ao tratamento de dados pessoais.

– se os dados se referirem unicamente às 
actividades profissionais da pessoa em 
causa, salvo se, devido a circunstâncias 
especiais, 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 especiais, existirem razões 
para supor que a divulgação prejudicaria 
essa pessoa ou outras pessoas com ela 
relacionadas;
– se os dados já tiverem sido publicados 
com o consentimento da pessoa em causa.
Não obstante, os dados pessoais são 
divulgados sempre que um interesse 
público superior o exija. Nestes casos, a 
instituição ou órgão é obrigada a 
especificar o interesse público. Indica as 
razões pelas quais, no caso específico, o 
interesse público prevalece sobre os 
interesses da pessoa em causa.

Or. en

Justificação

Em conformidade com as recomendações da Autoridade Europeia para a Protecção de 
Dados.

Alteração 22
Ágnes Hankiss

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 

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 unicamente 
com o acordo da entidade de origem,
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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.

excepto se, devido a circunstâncias 
especiais, a divulgação prejudicar a 
privacidade e a integridade das pessoas 
em causa. Outros dados pessoais serão 
divulgados de acordo com as condições 
relativas ao tratamento de tais dados 
estabelecidas na legislação da União sobre 
a protecção das pessoas singulares no que 
diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais.

A inclusão num documento dos nomes, 
títulos e funções necessita do 
consentimento prévio dos titulares de 
cargos públicos, funcionários públicos e 
representantes de grupos de interesses. 

Sempre que recusar o acesso a um 
documento com base no n.º 1, a 
instituição, órgão ou organismo considera 
a possibilidade de autorizar o acesso 
parcial ao documento em questão.

Or. en

Justificação

O texto deve estar conforme com o recente acórdão do TJE no processo Bavarian Lager 
(C-28/08P). Deveria ser facilitado, no futuro, o acesso aos documentos recentemente 
elaborados.

Alteração 23
Margrete Auken 

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. As excepções previstas neste artigo só 
são aplicáveis durante o período em que a 
protecção se justifique com base no 
conteúdo do documento. As excepções 
podem ser aplicadas, no máximo, durante 
30 anos. No que se refere aos documentos 
abrangidos pelas excepções relativas à 
protecção de dados pessoais ou a 

7. As excepções previstas neste artigo não 
são aplicáveis aos documentos 
transmitidos no quadro dos 
procedimentos destinados à aprovação de 
um acto legislativo ou de um acto não 
legislativo de aplicação geral. As 
excepções só são aplicáveis durante o 
período em que a protecção se justifique 
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interesses comerciais e aos documentos 
sensíveis, as excepções podem, se 
necessário, ser aplicáveis após aquele 
período.

com base no conteúdo do documento. As 
excepções podem ser aplicadas, no 
máximo, durante 30 anos.

Or. en

Justificação

Tem em conta o acórdão Turco, que sublinha a importância da transparência no processo 
legislativo como uma condição prévia para a democracia.

Alteração 24
Margrete Auken 

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Consultas Consultas

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. Os documentos de terceiros serão 
divulgados pelas instituições sem consulta 
ao autor, se for claro que não lhes é 
aplicável nenhuma 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 
qualquer das excepções referidas no
presente Regulamento é aplicável. Os 
documentos facultados às instituições 
com o objectivo de influenciar a tomada 
de decisões devem ser tornados públicos.

Or. en
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Alteração 25
Margrete Auken 

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Quando um pedido disser respeito a um 
documento emanado de um Estado-
Membro que não seja um documento 
transmitido no quadro dos procedimentos 
destinados à aprovação de um acto 
legislativo ou de um acto não legislativo 
de aplicação geral, as autoridades desse 
Estado-Membro serão consultadas. A 
instituição que possui o documento 
divulga-o, excepto se o Estado-Membro 
apresentar razões para a sua não 
divulgação com base nas excepções 
referidas no artigo 4.º ou em disposições 
específicas da sua própria legislação que 
proíbam a divulgação do documento em 
causa. A instituição aprecia o fundamento 
das razões apresentadas pelo Estado-
Membro desde que estas se baseiem nas 
excepções previstas no regulamento.

2. Quando um pedido disser respeito a um 
documento emanado de um Estado-
Membro que:

– não tenha sido transmitido por esse 
Estado-Membro na sua qualidade de 
membro do Conselho, ou
– não respeite à informação facultada à 
Comissão em matéria de aplicação da 
legislação e das políticas da UE,
as autoridades desse Estado-Membro 
serão consultadas. A instituição que 
possui o documento divulga-o, excepto se 
o Estado-Membro apresentar razões para 
a sua não divulgação com base nas 
excepções referidas no artigo 4.º ou em 
disposições equivalentes da sua própria 
legislação, ou objectar com base na alínea 
a) do nº 1 do artigo 346º do TFUE que a 
divulgação seria contrária aos interesses 
essenciais da sua segurança. A instituição 
aprecia o fundamento das razões 
apresentadas pelo Estado-Membro.
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Or. en

Alteração 26
Margrete Auken 

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que um Estado-Membro receba 
um pedido de acesso a um documento 
emanado de uma instituição que esteja na 
sua posse, a menos que seja claro se o 
documento deve ou não ser divulgado, 
consultará a instituição em causa, a fim de 
tomar uma decisão que não prejudique os 
objectivos do presente regulamento. O 
Estado-Membro pode, em alternativa, 
remeter o pedido para a instituição.

3. Sem prejuízo do controlo parlamentar 
nacional, sempre que um Estado-Membro 
receba um pedido de acesso a um 
documento emanado de uma instituição 
que esteja na sua posse, a menos que seja 
claro se o documento deve ou não ser 
divulgado, consultará a instituição em 
causa, a fim de tomar uma decisão que não 
prejudique os objectivos do presente 
regulamento. O Estado-Membro pode, em 
alternativa, remeter o pedido para a 
instituição.

Or. en

Justificação

Em conformidade com o acórdão do Tribunal de Justiça Europeu no processo IFAW, que 
esclareceu que os Estados-Membros não dispõem de direito de veto relativamente aos 
documentos por eles emitidos nem, salvo por razões de segurança nacional, do direito de 
invocar disposições nacionais, a menos que estas sejam substancialmente equivalentes às 
excepções previstas no presente regulamento.

Alteração 27
Angelika Werthmann 

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As instituições devem tomar 
imediatamente as medidas necessárias para 
estabelecer um registo que deve estar 
operacional até 3 de Junho de 2002.

3. As instituições devem tomar 
imediatamente as medidas necessárias para 
estabelecer uma interface comum aos 
registos das instituições a fim de 
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assegurar a coerência entre os registos.

Or. de


