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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o Relatório Anual do Provedor de Justiça Europeu relativo a 2009
(2010/2059(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Relatório Anual do Provedor de Justiça Europeu relativo a 2009,

– Tendo em conta o n.° 3 do artigo 24.° e o n.° 1 do artigo 228.° do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE),

– Tendo em conta os artigos 41.º e 43.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia,

– Tendo em conta a Decisão 94/262/CECA, CE, Euratom do Parlamento Europeu, de 9 de 
Março de 1994, relativa ao estatuto e às condições gerais de exercício das funções de 
Provedor de Justiça Europeu1,

– Tendo em conta o acordo-quadro sobre cooperação celebrado em 15 de Março de 2006 
entre o Parlamento Europeu e o Provedor de Justiça Europeu, que entrou em vigor em 1 
de Abril de 2006,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 5 de Outubro de 2005, que habilita a 
Comissão a aprovar e transmitir comunicações ao Provedor de Justiça Europeu e autoriza 
os funcionários da Comissão a comparecer perante o Provedor de Justiça Europeu 
(SEC(2005)1227),

– Tendo em conta a sua Decisão 2008/587/CE, de 18 de Junho de 2008, que altera a 
Decisão 94/262/CECA, CE, Euratom relativa ao estatuto e às condições gerais de 
exercício das funções de Provedor de Justiça Europeu2,

– Tendo em conta a revisão a que o Provedor de Justiça submeteu as suas disposições de 
execução, a fim de reflectir as alterações ao estatuto, cujas disposições de execução 
revistas entraram em vigor em 1 de Janeiro de 2009,

– Tendo em conta as suas resoluções precedentes sobre as actividades do Provedor de 
Justiça Europeu,

– Tendo em conta o segundo e terceiro períodos do n.º 2 do artigo 205.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Petições (A7-0000/2010),

A. Considerando que o Relatório Anual do Provedor de Justiça Europeu relativo a 2009 foi 
apresentado oficialmente ao Presidente do Parlamento Europeu em 19 de Abril de 2010, e 
que o Provedor de Justiça, Nikiforos Diamandouros, apresentou o seu relatório à 

                                               
1 JO L 113 de 4.5.1994, p. 15.
2 JO L 189 de 17.7.2008, p. 25.
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Comissão das Petições em 4 de Maio de 2010, em Bruxelas,

B. Considerando que o artigo 24.° do TFUE estipula que “qualquer cidadão da União pode 
dirigir-se ao Provedor de Justiça instituído nos termos do disposto no artigo 228.°”,

C. Considerando que o artigo 41.º da Carta dos Direitos Fundamentais estipula que “todas as 
pessoas têm direito a que os seus assuntos sejam tratados pelas instituições, órgãos e 
organismos da União de forma imparcial, equitativa e num prazo razoável”,

D. Considerando que o artigo 43.º da Carta estipula que “qualquer cidadão da União, bem 
como qualquer pessoa singular ou colectiva com residência ou sede social num 
Estado-Membro, tem o direito de apresentar petições ao Provedor de Justiça Europeu, 
respeitantes a casos de má administração na actuação das instituições, órgãos ou 
organismos da União, com excepção do Tribunal de Justiça da União Europeia no 
exercício das respectivas funções jurisdicionais”,

E. Considerando que na sequência da entrada em vigor do TFUE, a política externa e de 
segurança comum e as actividades do Conselho Europeu passaram a inserir-se no mandato 
do Provedor de Justiça,

F. Considerando, igualmente, que nos termos do artigo 228.° do TFUE o Provedor de Justiça 
passou a ser “eleito após cada eleição do Parlamento Europeu, pelo período da 
legislatura”, já não sendo “nomeado” pelo Parlamento Europeu,

G. Considerando que o trabalho do Provedor de Justiça contribui para a realização de uma 
União “em que as decisões serão tomadas de uma forma tão aberta quanto possível e ao 
nível mais próximo possível dos cidadãos”, como enunciado no segundo parágrafo do 
artigo 1.° do TUE,

H. Considerando que o Provedor de Justiça registou 3 098 queixas em 2009, em comparação 
com 3 406 em 2008, e que 727 queixas (23%), contra 802 em 2008, foram consideradas 
consentâneas com o mandato do Provedor de Justiça,

I. Considerando que o Provedor de Justiça abriu 335 inquéritos motivados por queixas em 
2009 e que 318 inquéritos foram concluídos e encerrados, dos quais 311 se referiam a 
queixas e 7 a inquéritos de iniciativa própria do Provedor de Justiça,

J. Considerando que em 179 casos encerrados em 2009 (56% do total), a instituição em 
causa aceitou uma solução amigável ou solucionou o caso, o que evidencia a vontade 
manifesta das instituições e organismos comunitários de considerar as queixas ao 
Provedor de Justiça como uma oportunidade para remediar os erros ocorridos e cooperar 
com o Provedor de Justiça em prol dos cidadãos,

K. Considerando que em 2009 o Provedor de Justiça concluiu pela existência de má 
administração em 12% dos casos (37 inquéritos) que implicaram a formulação de
observações críticas em 35 casos,

L. Considerando que foram emitidos 15 projectos de recomendação em 2009,
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M. Considerando que as alegações mais comuns por má administração se prenderam com a 
falta de transparência, incluindo recusa de informação (36 % dos inquéritos), parcialidade 
ou abuso de poder (14%), atraso evitável (13%), procedimentos insatisfatórios (13%), 
negligência (6%), não cumprimento das obrigações que incumbem à Comissão no seu 
papel de guardiã dos Tratados (6%), erro de direito (6 %) e discriminação (5%),

N. Considerando que a duração média do tratamento das queixas passou de 13 meses em 
2008 para 9 meses em 2009, o que ilustra os esforços envidados pelo Provedor de Justiça 
para reduzir a duração média dos inquéritos e o espírito de cooperação das instituições 
em causa,

O. Considerando que nenhum caso de má administração originou um relatório especial ao 
Parlamento Europeu em 2009,

P. Considerando que as observações críticas e as recomendações do Provedor de Justiça não 
são juridicamente vinculativas, visando antes encorajar a auto-regulação por parte das 
instituições e organismos da União e permitem evitar a repetição de erros e de 
irregularidades no futuro,

Q. Considerando que o papel do Provedor de Justiça tem evoluído desde a criação do cargo, 
graças à independência do Provedor de Justiça e ao controlo democrático do Parlamento e 
da Comissão das Petições relativamente à transparência das suas actividades,

R. Considerando que é essencial que as instituições e os organismos europeus sejam dotados 
dos recursos orçamentais necessários para cumprir a sua obrigação de assegurar que os 
cidadãos recebem respostas rápidas e bem fundamentadas aos seus pedidos de 
informações, queixas e petições,

S. Considerando o Código Europeu de Boa Conduta Administrativa elaborado pelo
Provedor de Justiça e aprovado pela resolução do Parlamento de 6 de Setembro de 2001,

T. Considerando que a Rede Europeia de Provedores de Justiça permite encaminhar os 
queixosos para os provedores de justiça ou outros órgãos homólogos susceptíveis de 
prestar a assistência mais adequada ao seu nível, bem como partilhar informações e boas 
práticas,

U. Considerando que as actividades do Provedor de Justiça e da Comissão das Petições são 
complementares e contribuem para uma maior eficácia dos seus respectivos trabalhos,

1. Aprova o Relatório Anual relativo a 2009 apresentado pelo Provedor de Justiça Europeu;

2. Recorda que a entrada em vigor do Tratado de Lisboa reforça a legitimidade democrática 
do Provedor de Justiça graças à sua eleição pelo Parlamento Europeu e torna extensível o 
seu mandato à política externa e de segurança comum, bem como às actividades do 
Conselho Europeu;

3. Congratula-se com o facto de, na sequência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, a 
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Carta dos Direitos Fundamentais, que passou a ser juridicamente vinculativa, inscrever o 
direito à boa administração entre os direitos fundamentais emanentes da cidadania da 
União; convida por conseguinte o Provedor de Justiça, no seu tratamento diário das
queixas, a garantir a observância da Carta dos Direitos Fundamentais;

4. Considera que a transparência, o acesso à informação e o respeito pelo direito à boa 
administração constituem condições prévias indispensáveis para a confiança que os 
cidadãos depositam nas instituições a fim de fazer valer os seus direitos;

5. Considera que o conceito de “má administração” deve continuar a ser interpretado de 
forma abrangente, de modo a abarcar não só as infracções às regras ou princípios gerais 
estabelecidos de direito administrativo comunitário, como a objectividade, a 
proporcionalidade e a igualdade, a não discriminação e o respeito dos direitos humanos e 
das liberdades fundamentais, mas também os casos em que as instituições não ajam de 
forma coerente e de boa fé, ou para ter em conta as expectativas legítimas dos cidadãos, 
nomeadamente sempre que uma instituição se tenha comprometido a respeitar certas 
normas e padrões sem que a tal seja obrigada por força dos Tratados ou do direito 
derivado;

6. Felicita o Provedor de Justiça pela apresentação clara e abrangente das suas actividades; 
sugere, no entanto, que nos futuros relatórios o resumo das actividades e a análise 
temática coloquem maior ênfase nos problemas estruturais e nas tendências transversais;

7. Considera que o Provedor de Justiça exerceu durante o período abrangido pelo relatório 
as suas competências de forma activa e equilibrada, quer no que se refere ao exame e 
tratamento das queixas e à condução e conclusão de inquéritos, quer à manutenção de 
relações construtivas com as instituições e os organismos da União e ao encorajamento 
dos cidadãos para que façam valer os seus direitos em relação a essas instituições e 
organismos;

8. Congratula-se com as excelentes relações entre o Provedor de Justiça e a Comissão das 
Petições no âmbito do quadro institucional no que se refere ao respeito recíproco pelas 
respectivas competências; incentiva a prática já instituída pelo Provedor de Justiça de 
assegurar a presença de um representante em todas as reuniões da Comissão das Petições;

9. Reconhece a contribuição essencial da Rede Europeia de Provedores de Justiça
representada em 32 países por 94 provedorias, qual a Comissão das Petições é membro, 
em consonância com o princípio da subsidiariedade; congratula-se com a colaboração 
entre o Provedor de Justiça Europeu e os provedores e órgãos homólogos a nível 
nacional, regional e local nos Estados-Membros, 

10. Observa que o Provedor de Justiça registou 3 098 queixas em 2009 e que foram 
concluídos e encerrados 318 inquéritos durante este período;

11. Congratula-se com o número importante de processos concluídos após a obtenção de uma 
solução amigável ou pela instituição em causa (56%), o que testemunha a cooperação 
construtiva entre o Provedor de Justiça e as instituições e organismos da União; exorta o 
Provedor de Justiça, as instituições e os organismos da União a prosseguir os seus 
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esforços neste sentido;

12. Congratula-se igualmente com os esforços envidados pelo Provedor de Justiça no sentido 
de reduzir para 9 meses a duração média dos inquéritos; solicita que todas as instituições 
e organismos da União sejam dotados dos recursos orçamentais e humanos necessários 
para que seja dada uma resposta rápida às queixas e petições;

13. Observa que mais de um terço dos inquéritos abertos pelo Provedor de Justiça em 2009 
prendem-se com a falta de transparência; solicita, por conseguinte, que a revisão em 
curso do Regulamento (CE) n.° 1049/2001 não restrinja o actual direito de acesso às 
informações e documentos, mas adopte uma abordagem mais proactiva;

14. Congratula-se com os progressos realizados em 2009 no que se refere à facilitação do 
acesso do Provedor de Justiça aos documentos confidenciais do Conselho;

15. Toma nota da estratégia de comunicação e de desenvolvimento do sítio Internet que 
contribuiu para reduzir, segundo o Provedor de Justiça, o número de queixas não 
admissíveis e exorta o Provedor de Justiça a prosseguir os seus esforços no sentido de 
informar os cidadãos sobre as suas funções e os limites das suas competências, bem como 
sobre os direitos de que usufruem;

16. Solicita que o Provedor de Justiça participe na elaboração e no acompanhamento das 
modalidades práticas da iniciativa de cidadania europeia a fim de tentar antecipar as 
questões relativas ao seu funcionamento e, em particular, as que são susceptíveis de dar 
azo à apresentação de queixas;

17. Concorda com a opinião do Provedor de Justiça de que, para além do cumprimento das 
normas obrigatórias que têm para a administração um carácter vinculativo, o 
desenvolvimento de uma verdadeira cultura de serviço aos cidadãos é essencial para uma 
boa administração; convida, por conseguinte, o Provedor de Justiça a tomar mais 
iniciativas para promover esta cultura de serviço junto das instituições e dos cidadãos 
europeus;

18. Lamenta o número de queixas relativas a atrasos evitáveis no registo de pedidos, no
tratamento dos dossiers e na tomada de decisões; propõe que, no âmbito da revisão do 
Regulamento Financeiro, sejam previstas compensações financeiras em caso de atrasos 
manifestos e prolongados;

19. Toma nota de que o Provedor de Justiça concluiu um inquérito de iniciativa própria 
relativa às regras aplicadas pela Comissão no tratamento de pedidos de acesso dos 
cidadãos a documentos relacionados com processos de infracção; preconiza o reforço da 
cooperação com a Comissão das Petições e sugere ao Provedor de Justiça que a mantenha 
regularmente informada sobre os inquéritos de iniciativa própria que efectua e os 
resultados obtidos; convida a Comissão a adoptar uma abordagem mais aberta e proactiva
no que respeita às informações sobre os processos de infracção; 

20. Considera que o Código Europeu de Boa Conduta Administrativa, proposto pelo 
Provedor de Justiça e aprovado pelo Parlamento na sua resolução de 6 de Setembro de 
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2001, constitui um guia e uma referência para o pessoal de todas as instituições e 
organismos comunitários; congratula-se com o facto de o código de boa conduta ter sido 
aprovado pelo Comité Económico e Social Europeu; acolhe favoravelmente o Protocolo 
de Acordo celebrado com o Banco Europeu de Investimento relativo ao tratamento das 
queixas; convida o Provedor de Justiça a prever uma revisão do código de boa conduta 
com base na experiência dos últimos 10 anos e, nesta base, a garantir a promoção e o 
intercâmbio de boas práticas;

21. Lamenta que as queixas relativas à má aplicação da legislação comunitária por um 
Estado-Membro recebidas pelos provedores nacionais não sejam recenseadas pelo 
Provedor de Justiça Europeu; sugere que este preveja a sua colocação em comum a fim 
de permitir uma melhor compreensão do problema;

22. Convida o Provedor de Justiça a incentivar os provedores nacionais a proceder a 
intercâmbios regulares com os parlamentos nacionais, com base no modelo dos 
intercâmbios estabelecidos entre o Provedor de Justiça Europeu e o Parlamento Europeu;

23. Convida a Comissão Europeia a elaborar uma lei administrativa europeia comum a todos 
os organismos, instituições e agências da União;

24. Chama a atenção do Provedor de Justiça para o novo processo de selecção do pessoal do 
EPSO e sugere um acompanhamento da sua aplicação, acompanhado de uma análise das
evoluções constatadas;

25. Apoia a ideia de um portal intranet comum a todos os membros da Rede Europeia de 
Provedores de Justiça a fim de assegurar uma divulgação regular dos resultados;

26. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução e o relatório da Comissão 
das Petições ao Conselho, à Comissão, ao Provedor de Justiça Europeu, aos governos e 
parlamentos dos Estados-Membros e aos seus provedores de justiça ou órgãos homólogos.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução
O relatório anual de actividades do Provedor de Justiça Europeu relativo a 2009 foi 
oficialmente transmitido ao Presidente do Parlamento Europeu, Jerzy Buzek, em 19 de Abril
de 2010, e o Provedor de Justiça Europeu, Nikiforos Diamandouros, apresentou o seu 
relatório à Comissão das Petições em 4 de Maio de 2010.

O relatório fornece uma panorâmica das actividades do Provedor de Justiça durante o ano 
transacto. As conclusões dos vários inquéritos encontram-se organizadas em categorias, de 
acordo com a natureza dos casos de má administração ou a instituição visada. Foi igualmente 
publicada uma sinopse de seis páginas. Esta publicação regista os resultados mais importantes 
obtidos para os autores das queixas e destaca os principais problemas tratados no ano passado.

Queixas e inquéritos

O Provedor de Justiça registou no total 3 098 queixas em 2009, contra 3 406 em 2008, o que 
representa uma diminuição de 9% em relação a 2008. 727 queixas foram consideradas 
consentâneas com o mandato do Provedor de Justiça. Destas, 162 queixas foram declaradas 
admissíveis mas não deram azo à abertura de um inquérito, foram abertos 335 inquéritos com 
base em queixas e 230 queixas foram declaradas não admissíveis.

A maior parte dos inquéritos abertos em 2009 pelo Provedor de Justiça visou a Comissão
Europeia (56%). As queixas incidiram igualmente sobre a administração do Parlamento 
Europeu (11%), do Serviço Europeu de Selecção do Pessoal (EPSO) (9%), do Conselho (4%) 
e do Tribunal de Justiça (3%).Vinte e três outras instituições e organismos da UE foram 
também objecto de 59 inquéritos (17%).

Os principais tipos de má administração alegada nos inquéritos abertos foram os seguintes:
falta de transparência, incluindo recusa de informação (36% dos inquéritos), um número 
elevado de que a Comissão das Petições tomou nota com preocupação, atendendo a que uma 
administração responsável e transparente da UE é determinante para garantir a confiança que 
nela depositam os cidadãos. 

Em 2009, foram encerrados 318 inquéritos. A maior parte destes inquéritos foram concluídos 
em menos de um ano (70%) e mais de metade (55%) no prazo de três meses. Destes
inquéritos, 311 referiam-se a queixas e 7 eram inquéritos de iniciativa própria.

Em 58 casos, o inquérito concluiu pela inexistência de má administração, conclusão esta que 
não constitui necessariamente um resultado negativo para o queixoso, na medida em que este 
obtém uma explicação cabal da parte da instituição ou do organismo em causa, podendo 
proporcionar uma oportunidade para melhorar a qualidade da respectiva administração.

Em 2009, 166 casos (56%) foram encerrados a contento do queixoso pela instituição ou pelo 
organismo em causa. Estes casos foram solucionados pela instituição ou foi acordada uma 
solução amigável. Isto traduz a vontade crescente das instituições e dos organismos de 
considerar as queixas ao Provedor de Justiça como uma oportunidade para remediar os erros 
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ocorridos e cooperar com o Provedor de Justiça em prol dos cidadãos europeus. No seu 
relatório anual, o Provedor de Justiça destaca 9 casos1 que constituem exemplos de boas 
práticas. Estes casos servem de modelo a todas as instituições e organismos da UE como a 
melhor forma de reagir às questões suscitadas pelo Provedor de Justiça.

Quando não é possível obter uma solução amigável, o Provedor de Justiça encerra o caso com 
uma observação crítica ou apresenta um projecto de recomendação. Uma observação crítica
confirma ao autor da queixa que a mesma é justificada e assinala à instituição ou ao 
organismo visado o que está errado, de forma a contribuir para eliminar o caso de má
administração no futuro. Em 2009, o Provedor de Justiça encerrou 35 inquéritos com uma 
observação crítica.

É importante que as instituições e os organismos acatem as observações críticas formuladas 
pelo Provedor de Justiça, tomem medidas para resolver os problemas pendentes e, desse 
modo, evitem todos os casos de má administração no futuro. Para assegurar que as 
instituições e os organismos tirem ensinamentos dos erros cometidos e para que possam ser 
evitados casos de má administração no futuro, o Provedor de Justiça publicou no seu sítio 
Internet um estudo sobre o seguimento dado pelas instituições visadas às observações críticas 
e complementares formuladas em 2008. Assinale-se que a taxa de seguimento satisfatório foi 
de 79%.

Nos casos em que é possível à instituição em causa eliminar o caso de má administração de 
que é acusada, ou nos casos em que a má administração é particularmente grave, ou tem 
implicações gerais, o Provedor de Justiça costuma elaborar um projecto de recomendação 
dirigido à instituição ou organismo em causa, que deve enviar-lhe um parecer circunstanciado 
no prazo de três meses. Em 2009, foram elaborados 15 projectos de recomendação. Além 
disso, em 2009 foram tomadas decisões sobre 7 projectos de recomendação apresentados em
2008 e foram encerrados outros dois casos na sequência de projectos de recomendação 
apresentados em 2007.

Quando uma instituição ou organismo comunitário não responde satisfatoriamente a um 
projecto de recomendação, o Provedor de Justiça pode enviar um relatório especial ao 
Parlamento Europeu.

Em 2009, o Provedor de Justiça não enviou nenhum relatório especial ao Parlamento.

O Provedor de Justiça também abriu quatro inquéritos por sua própria iniciativa. Estes 
inquéritos incidiram sobre o exercício, por parte do Provedor de Justiça, do seu poder de abrir 
um inquérito de iniciativa própria para tratar um problema aparentemente de ordem sistémica 
das instituições, como por exemplo o suscitado na Comissão pelo acesso aos documentos 
relacionados com processos de infracção. O objectivo consistia em assegurar que os cidadãos
saibam como obter o acesso a documentos relacionados com processos de infracção e, se o 
acesso for recusado, consigam saber se a recusa partiu da Comissão ou de um Estado-Membro
e se a mesma se baseia na legislação nacional ou da UE.

                                               
1 Casos 2980/2008/GG(CE), 791/2005/(IP)FOR(CE), 723/2005/OV(OLAF), 790/2005/OV(OLAF), 
2346/2007/JMA(EPSO), 2119/2007/ELB(CE), 1908/2007/JF(CE), 1562/2008/BB(EACI), 
2003/2008/TS(ERCEA), 1537/2008/(TJ)GG(EACEA). 
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Prioridades do Provedor de Justiça Europeu

As principais prioridades do Provedor de Justiça Europeu consistem em garantir que os 
direitos dos cidadãos previstos na legislação comunitária sejam respeitados a todos os níveis 
na UE e que as instituições e organismos da UE cumpram os mais elevados requisitos em 
matéria de administração.

O Provedor de Justiça continuou a envidar esforços no sentido de melhorar a qualidade da 
informação prestada aos cidadãos e aos potenciais queixosos sobre os direitos que lhes são 
conferidos pelo direito comunitário, em particular através da Rede Europeia de Provedores de 
Justiça. A rede, da qual a Comissão das Petições é membro, é composta por cerca de 90 
provedorias em 32 países. Um dos objectivos da rede consiste em facilitar a rápida 
transferência de queixas para o provedor de justiça ou órgão homólogo competente. Dos 977 
casos tratados em 2009, o Provedor de Justiça transmitiu a queixa que lhe foi apresentada a 
um membro da rede europeia: aconselhou 792 queixosos a dirigir-se a um provedor de justiça 
nacional ou regional e 185 queixas foram transmitidas à Comissão das Petições. Em alguns 
casos, o Provedor de Justiça pode considerar adequado transmitir uma queixa a Comissão ou à 
SOLVIT, uma rede criada pela Comissão para ajudar as pessoas que enfrentem obstáculos ao 
procurarem exercer os seus direitos no mercado interno da União. O Provedor de Justiça 
estreitou igualmente os seus laços de cooperação com a rede Europe Direct.

O Provedor de Justiça procura garantir que as instituições e organismos da UE adoptem uma 
abordagem centrada no cidadão em todas as suas actividades, aproveitando todas as 
oportunidades para alcançar soluções amigáveis para as queixas e instaurando mais inquéritos 
de iniciativa própria com o intuito de identificar problemas e fomentar as melhores práticas. 
Para o efeito, o Provedor de Justiça continua a desenvolver contactos com os membros e 
funcionários das instituições e organismos da UE, tendo em vista a promoção de uma cultura 
de serviço na administração comunitária.

Face à importância de garantir que todos aqueles que possam ter problemas com a 
administração comunitária tenham conhecimento do seu direito de apresentar queixa ao 
Provedor de Justiça, este e o seu pessoal realizaram 145 comunicações no decurso de 
conferências, seminários e reuniões em 2009. O Provedor de Justiça deslocou-se a Chipre, à 
Eslováquia, à República Checa, à Finlândia, à Estónia e a Itália tendo em vista sensibilizar os 
cidadãos destes países para as funções que desempenha. O Provedor de Justiça deu ainda seis 
conferências de imprensa e mais de 40 entrevistas, tendo sido emitidos 21 comunicados de 
imprensa, distribuídos a jornalistas. A rede de provedores de justiça publica regularmente uma 
newsletter e criou um fórum electrónico de discussão para os seus membros.

Entre as publicações de particular interesse produzidas e distribuídas em 2009 figuram o 
“Relatório Anual” e o novo documento recapitulativo “Panorâmica 2008”.

O novo sítio Internet do Provedor de Justiça, lançado em 5 de Janeiro de 2009, é objecto de 
actualizações periódicas. Este novo serviço destina-se aos cidadãos e está em evolução
constante. Importa sublinhar o interesse particular do guia interactivo que tem por objectivo 
ajudar o cidadão a identificar a instituição mais adequada para gerir a sua queixa. Em 2009, 
26 000 pessoas receberam uma resposta por intermédio deste guia interactivo. A maioria dos
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visitantes do sítio Internet provêm de Espanha, seguindo-se a Itália, Alemanha, França e 
Bélgica.

Conclusão

A Comissão das Petições incentiva o Provedor de Justiça a continuar a trabalhar com as 
instituições no intuito de promover a boa administração e a cultura de serviço e a aumentar os 
esforços de comunicação, de modo a que todos os cidadãos que venham a necessitar de 
recorrer aos seus serviços estejam devidamente informados sobre o modo de o fazer.

A Comissão das Petições exorta o Provedor de Justiça a resolver os casos recorrendo a 
soluções amigáveis. Isto traduz a vontade crescente de considerar as queixas ao Provedor de 
Justiça como uma oportunidade para remediar os erros ocorridos e demonstra a vontade das 
instituições de cooperar com o Provedor de Justiça.

A Comissão das Petições encoraja o Provedor de Justiça a recorrer ao seu poder de abrir 
inquéritos de iniciativa própria para tratar problemas de ordem sistémica das instituições, 
como foi o caso em 2009 contra a falta de transparência e a recusa de informação.

Ao apoiarem o Provedor de Justiça, o Parlamento Europeu e a sua Comissão das Petições
demonstram a sua confiança no trabalho do Provedor de Justiça e nos seus esforços para 
melhorar o serviço que pode prestar aos cidadãos, reforçando assim a confiança que estes 
depositam na União Europeia e nas suas instituições e a imagem das mesmas perante os 
cidadãos.


