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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

 Nos termos do segundo parágrafo do artigo 1.º do Tratado da União Europeia, as instituições
e órgãos comunitários devem tomar decisões de uma forma tão aberta quanto possível e ao 
nível mais próximo possível dos cidadãos. A fim de permitir aos cidadãos participar 
efectivamente no processo político e responsabilizar as autoridades públicas, aqueles deverão 
por conseguinte ter um acesso tão amplo quanto possível aos documentos detidos pelas 
instituições europeias. 

As alterações que a Comissão efectivamente trouxe ao regulamento são decepcionantes, dado 
que em alguns casos as propostas da Comissão representam um passo atrás no caminho em 
direcção a uma maior transparência. 

Em primeiro lugar, e mais importante, a Comissão deveria ter feito uma revisão completa da 
sua anterior proposta, visto que a entrada em vigor do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia cria um novo enquadramento legal com base no n.º 3 do artigo 15.º-A 
Comissão deveria ter incluído a sua proposta no COM(2009)0665 sobre as consequências da 
entrada em vigor do Tratado de Lisboa. A Comissão não retirou formalmente a proposta e 
nunca a substituiu por uma nova proposta que tivesse em conta o novo enquadramento do 
Tratado de Lisboa. 

O retrocesso mais notório é a definição reformulada pela Comissão de "documento" (artigo 
3.º), o conceito que está na essência do regulamento. A relatora é de opinião que, em vez de 
restringir a definição, como de facto a Comissão propõe, o termo "documento" deveria ser 
ampliado para se centrar nas "informações oficiais", dado que o acesso dos requerentes a 
documentos informativos tornaria possível solicitar informações específicas de maneira mais 
precisa, focalizada e completa, evitando o fornecimento maciço de dados desnecessários, 
gerando eventualmente custos adicionais. A nova definição poderia também tornar mais fácil 
o acesso parcial a certos documentos classificados, e possibilitaria diferenciar claramente as 
informações oficiais das que o não são. 

Se bem que o mais fácil acesso do público a documentos das instituições da UE, órgãos, 
gabinetes e agências seja o objectivo deste regulamento, disponibilizar ao público documentos 
intermédios, como projectos de notas ou de memorandos poderia fazer mudar o fluxo de 
informações oficiais para canais informais e/ou intergovernamentais, tendo por resultado uma 
menor transparência e uma União Europeia mais fraca.

As taxas de investigação e reprodução deveriam limitar-se às taxas-padrão razoáveis para a 
busca e reprodução de documentos. A Comissão deveria apresentar propostas sobre os pontos 
mencionados.

Para os cidadãos, é especialmente importante que, por exemplo no caso de processos por 
infracção, que frequentemente têm origem em petições de cidadãos, seja proporcionado 
acesso integral a todos os documentos sobre processos por infracção já encerrados. Isso inclui 
os documentos fornecidos pelos Estados-Membros. Consequentemente, o relator insiste em 
que a proposta da Comissão de conferir aos Estados-Membros o direito de recusar o acesso a 
documentos (artigo 5.º) com base na própria legislação daqueles é contrária à jurisprudência 
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do Tribunal de Justiça Europeu e é inaceitável. No que diz respeito ao artigo 9.º ("Tratamento 
de documentos sensíveis"), é importante que as instituições, órgãos, gabinetes e agências da 
União estabeleçam regras comuns aplicáveis à classificação deste tipo de documentos e que 
essas regras sejam tornadas públicas.

A Comissão das Petições considera que a manutenção e aumento da confiança dos cidadãos 
nas instituições, órgãos, serviços, gabinetes e agências da UE tem grande importância. A UE 
deve proteger os dados pessoais e a privacidade segundo os mais elevados padrões, e não 
deve criar regras que permitam tomar medidas difíceis de aplicar objectivamente. Ainda que 
exista jurisprudência da UE relativamente à interpretação de "interesse público superior", 
seria desejável que a Comissão fornecesse uma definição exacta e concreta deste conceito.

As informações classificadas não serão transmitidas pelo recipiente a terceiros sem o 
consentimento prévio da entidade de origem. A Comissão das Petições veria com agrado um 
quadro e um procedimento comuns para as regras sobre desclassificação, incluindo a 
possibilidade de as instituições, órgãos, serviços, gabinetes e agências da União reverem e 
modificarem a categoria de classificação de um documento na sequência de um pedido de 
acesso público ao mesmo. Assim, documentos anteriormente classificados poderiam ser 
objecto de revelação de forma mais flexível. 

Caso uma instituição rejeite um pedido de acesso a um documento com base no disposto no 
presente regulamento, a instituição será obrigada a proceder a notificação quanto a se, e 
quando, o acesso integral ou parcial será eventualmente possível numa fase posterior.

A relatora é de parecer que, para que a Iniciativa Europeia em matéria de Transparência tenha 
êxito, os requerentes deverão poder encontrar e recuperar facilmente as informações que 
pretendam. No contexto do regulamento, por conseguinte, as instituições deverão assegurar 
que os documentos sejam fornecidos quer através de uma interface comum para os seus 
registos documentais quer através de uma interface com ligações directas ao registo próprio 
de cada instituição.

Além disso, tal como sucedeu com o regulamento actual, a Comissão deve ser convidada a 
apresentar um relatório sobre a aplicação do regulamento revisto e, se necessário, formular 
recomendações de melhoria.

ALTERAÇÕES

A Comissão das Petições insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos 
Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração 

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.

2. O presente regulamento é aplicável a 
todos os documentos na posse de uma 
instituição, órgão, serviço, gabinete ou 
agência da União Europeia, sobre 
assuntos relativos às políticas, acções, 
processos já encerrados sobre infracções 
ao direito da UE e decisões da sua 
competência, em todos os domínios de 
actividade da União Europeia.

Or. en

Justificação

O regulamento deve aplicar-se a todos os documentos (conforme definição do artigo 3.º)
detidos por uma instituição, órgão, serviço, gabinete ou agência da União Europeia. Faz-se 
referência específica a documentos relativos à investigação de infracções ao direito da UE 
que sejam solicitados pelas partes (por exemplo, peticionários) a fim de exercerem o seu 
direito a compensação ou ressarcimento.

Alteração 2

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 

a) «Documento», qualquer registo, ou 
conjunto de registos para efeitos oficiais, 
seja qual for o seu suporte (documento 
escrito em suporte papel ou electrónico, 
registo sonoro, visual ou audiovisual)
sobre assuntos abrangidos pela esfera de 
responsabilidades das instituições, órgãos,
serviços, gabinetes e agências da União 
Europeia. Tal não inclui projectos, notas 
e memorandos que não forem destinados 
a figurar num dossiê;
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electrónico, utilizando os instrumentos 
disponíveis para a exploração do sistema;

Or. en

Justificação

A definição proposta, pela Comissão, de "documento" é demasiado restrita. Só seria 
"documento" no sentido do regulamento se fosse formalmente transmitido ou registado de 
outra forma. Seria um passo atrás para a transparência.
Tornar os documentos intermédios, como projectos de notas ou memorandos, disponíveis ao 
público poderia mudar os fluxos de informação para canais informais e/ou 
intergovernamentais, resultando numa menor transparência e numa União Europeia mais 
fraca, o que seria contraproducente.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração 

b) «Terceiros», qualquer pessoa singular 
ou colectiva ou qualquer entidade exterior 
à instituição em causa, incluindo os 
Estados-Membros, as restantes
instituições ou órgãos comunitários e 
não-comunitários e os Estados terceiros.

b) «Terceiros», qualquer pessoa singular 
ou colectiva ou qualquer entidade exterior 
à instituição em causa, outras instituições
da União ou não, órgãos comunitários e 
não-comunitários e os Estados terceiros.

Or. en

Justificação

 Os Estados-Membros não devem ser considerados terceiros nas suas relações com as 
instituições ou nas suas comunicações relativas a matérias relacionadas com os domínios de 
actividade da União.

Alteração 4

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

Texto da Comissão Alteração 

d) à política financeira, monetária ou 
económica da Comunidade ou de um 

d) Política financeira, monetária ou 
económica da União Europeia ou de um 
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Estado-Membro; Estado-Membro;

Or. en

Justificação

Esta correcção formal é necessária dada a entrada em vigor do TUE.

Alteração 5

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

Texto da Comissão Alteração 

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

c) consultas jurídicas, excepto quando 
prestadas no âmbito dos procedimentos 
relativos às adopção de actos jurídicos, e 
processos judiciais;

Or. en

Justificação

A alteração da Comissão ao artigo 4.º-2-c) iria baixar as normas, em comparação com as 
regras actuais. Este ponto é alterado a fim de melhorar as normas e ter em conta o acórdão
Turco (Processos C-39/05 P e C-52/05 P).  

Alteração 6

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

Texto da Comissão Alteração 

d) objectivos de actividades de inspecção, 
investigação  e auditoria;

d) objectivos de actividades de inspecção, 
investigação, processos de concorrência e 
auditoria;

Or. en

Justificação

Será recusada a divulgação de documentos sobre processos de concorrência, visto que 
poderia prejudicar a protecção desses processos.
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Alteração 7

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 
ao tratamento de dados pessoais.

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 a protecção da vida 
privada e da integridade das 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.

Or. en

Justificação

A formulação "prejudicar" é demasiado vaga e subjectiva. Esta alteração utiliza os termos 
"vida privada" e "integridade", como no texto original do regulamento e no processo
Bavarian Lager (T-194/04).  

Alteração 8

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 

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, ou 
informações transmitidas à Comissão 
sobre a implementação da legislação da 
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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.

União, até ao momento em que tenha 
início um processo judicial referente à 
questão, as autoridades desse 
Estado-Membro serão consultadas. A 
instituição, órgão, serviço, gabinete ou 
agência 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. A 
instituição aprecia o fundamento de 
quaisquer razões apresentadas pelo 
Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros só podem solicitar às instituições, órgãos, serviços, gabinetes e 
agências da UE que recusem o acesso aos seus documentos se tal pedido se basear nas 
excepções estabelecidas no artigo 4.º (processo IFAW, C-64/05). Os Estados-Membros não 
têm direito de veto no que diz respeito a documentos deles emanados, nem dispõem do direito 
de invocar o disposto na sua própria legislação para justificar a confidencialidade. Deve 
também ser dado acesso a informações dos Estados-Membros transmitidas à Comissão sobre 
a implementação do direito da UE, até que tenha início o processo perante um tribunal
(recomendação 4 da resolução Cashman).

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração 

3. No caso de recusa total ou parcial, o
requerente pode dirigir à instituição, no 
prazo de 15 dias úteis a contar da recepção 
da resposta da instituição, um pedido 
confirmativo no sentido de esta rever a sua 
posição.

3. A instituição notificará o requerente 
sobre se, e quando, o acesso integral ou 
parcial ao documento será eventualmente 
possível em momento posterior.

O requerente pode dirigir à instituição, no 
prazo de 15 dias úteis a contar da recepção 
da resposta da instituição, um pedido 
confirmativo no sentido de esta rever a sua 
posição.

Or. en
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Justificação

Os requerentes deverão ter conhecimento da possibilidade futura de ter acesso ao documento 
em causa.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração 

1. Documentos sensíveis são os 
documentos emanados das instituições ou
das agências por elas criadas, dos 
Estados-Membros, de Estados terceiros ou 
de organizações internacionais, 
classificados como «TRÈS SECRET/TOP 
SECRET», «SECRET» ou 
«CONFIDENTIEL» por força das regras 
em vigor no seio da instituição em causa
que protegem os interesses essenciais da 
União Europeia ou de um ou vários dos 
seus Estados-Membros abrangidos pelo n.º 
1, alínea a), do artigo 4.º, em especial a 
segurança pública, a defesa e as questões 
militares.

1. Documentos sensíveis são os 
documentos emanados das instituições,
serviços, gabinetes ou agências por elas 
criadas, dos Estados-Membros, de Estados 
terceiros ou de organizações internacionais, 
classificados como «TRÈS SECRET/TOP 
SECRET», «SECRET» ou 
«CONFIDENTIEL» por força das regras
comuns estabelecidas pelas instituições, 
órgãos, serviços, gabinetes e agências que 
protegem os interesses essenciais da União 
Europeia ou de um ou vários dos seus 
Estados-Membros abrangidos pelo n.º 1, 
alíneas a) e b), do artigo 4.º, no que 
respeita à segurança pública, à defesa e às 
questões militares.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão de não alterar o artigo 9.º não é coerente com as alterações 
propostas ao artigo 4.º, o que, presentemente, torna incoerente e incorrecta a referência 
contida no n.º 1 deste artigo. Em conformidade com o artigo 15.º do TFUE, as condições e os 
limites estabelecidos para o acesso aos documentos serão igualmente definidos no âmbito da 
co-decisão. Portanto, é imperioso, e conforme com a base jurídica, que as instituições, 
órgãos, gabinetes e agências adoptem regras comuns em matéria de classificação.
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Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração 

6. As regras previstas nas instituições
relativas aos documentos sensíveis serão 
tornadas públicas.

6. As regras comuns previstas na 
instituição, órgão, serviço, gabinete ou 
agência relativas aos documentos 
classificados serão tornadas públicas.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão de não alterar o artigo 9.º não é coerente com as alterações 
propostas ao artigo 4.º, o que, presentemente, torna incoerente e incorrecta a referência 
contida no n.º 1 deste artigo. Em conformidade com o artigo 15.º do TFUE, as condições e os 
limites estabelecidos para o acesso aos documentos serão igualmente definidos no âmbito da 
co-decisão. Portanto, é imperioso, e conforme com a base jurídica, que as instituições, 
órgãos, serviços, gabinetes e agências adoptem regras comuns em matéria de classificação.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração 

1. Os documentos elaborados ou 
recebidos no âmbito de procedimentos 
tendo em vista a aprovação de actos 
legislativos da UE  ou de actos não 
legislativos de aplicação geral devem  ser 
tornados directamente acessíveis ao 
público, sem prejuízo do disposto nos 
artigos 4.º e 9.º.

1. As instituições fornecerão, na medida 
do possível, acesso público directo aos 
documentos sob forma electrónica ou 
através de um registo, nos termos das 
regras em vigor na instituição, órgão, 
serviço, gabinete ou agência em causa.

Or. en

Justificação

 A fim de manter os padrões actuais retoma-se o texto do actual n.º 1 do artigo 12.º.
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Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração 

1-A. O mais tardar em... ... A Comissão 
publicará um relatório sobre a aplicação 
dos princípios do presente regulamento e 
fará recomendações, incluindo inter alia 
uma definição do termo " interesse 
público superior" e, se adequado,
propostas para a revisão do presente 
regulamento e um programa de acção 
com medidas a tomar pelas instituições, 
órgãos, serviços, gabinetes e agências.

Or. en

Justificação

Tal como sucedeu com o regulamento actual, deverá ser apresentado um relatório sobre a 
aplicação do regulamento revisto, que deverá conter recomendações e propostas de 
melhoria, se necessário.


