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Alteração  1 

Renate Sommer, Véronique Mathieu Houillon 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A7-0148/2014 

Sophia in ‘t Veld 

Acesso do público aos documentos entre 2011 e 2013 

2013/2155(INI) 

Proposta de resolução alternativa (n.º 4 do artigo 157.º do Regimento) à proposta de 

resolução não legislativa A7-0148/2014 

Resolução do Parlamento Europeu sobre o acesso do público aos documentos (artigo 

104.º, n.º 7, do Regimento) entre 2011 e 2013 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta os artigos 1.º, 10.º e 16.º do Tratado da União Europeia (TUE) e os 

artigos 15.º e 298.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), 

– Tendo em conta o artigo 11.º do TUE e a obrigação das instituições de manterem um 

diálogo aberto, transparente e regular com as associações representativas e a sociedade 

civil, 

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, designadamente 

os seus artigos 41.º (direito a uma boa administração) e 42.º (direito de acesso aos 

documentos), 

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1049/2001 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 30 de maio de 2001, relativo ao acesso do público aos documentos do 

Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão
1
, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 14 de setembro de 2011, sobre o acesso do público 

aos documentos relativo aos anos de 2009-2010
2
, 

– Tendo em conta 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, apresentada pela Comissão em 30 de abril de 2008 (COM(2008)0229), 

– Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 

altera o Regulamento (CE) n.º 1049/2001 relativo ao acesso do público aos documentos 

do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão, apresentada pela Comissão em 20 

de março de 2011 (COM(2011)0137), 

                                                 
1 JO L 145 de 31.5.2001, p. 43. 
2 JO C 51E de 22.2.2013, p. 72. 
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– Tendo em conta os relatórios anuais referentes a 2011 e 2012 do Conselho, da Comissão 

e do Parlamento Europeu sobre o acesso aos documentos, apresentados nos termos do 

artigo 17.º do Regulamento (CE) n.º 1049/2001, 

– Tendo em conta o Acordo-Quadro de 2010 sobre as relações entre o Parlamento 

Europeu e a Comissão Europeia, 

– Tendo em conta o Acordo Interinstitucional de 20 de novembro de 2002 entre o 

Parlamento Europeu e o Conselho sobre o acesso do Parlamento Europeu a informações 

sensíveis do Conselho no domínio da política de segurança e defesa,  

– Tendo em conta o artigo 48.º e o artigo 104.º, n.º 7, do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 

Assuntos Internos (A7-0148/2014), 

A. Considerando que o Tratado de Lisboa está em vigor há quatro anos; considerando que 

o artigo 15.º do TFUE cria um quadro constitucional para a transparência institucional 

na UE e define o direito fundamental de acesso aos documentos de instituições, órgãos, 

gabinetes e agências da União Europeia por parte dos cidadãos da União e pessoas 

singulares ou coletivas que residam num Estado-Membro; considerando que este direito 

deve ser exercido em conformidade com os princípios gerais e os limites definidos nos 

regulamentos adotados pelo Parlamento e pelo Conselho; 

B. Considerando que o artigo 298.º do TFUE prevê uma administração europeia aberta, 

eficaz e independente; 

C. Considerando que o processo de decisão é muito complexo, compreendendo um grande 

número de documentos preparatórios confidenciais e secretos que são fundamentais 

para a globalidade do processo legislativo; 

D. Considerando que os mecanismos de decisão e a legislação da UE devem ser mais 

transparentes; 

E. Considerando que a transparência é fundamental para uma União Europeia democrática 

de cidadãos; que uma administração transparente beneficia os interesses dos cidadãos, o 

combate à corrupção e a legitimidade do sistema político e da legislação da União; 

F. Considerando que o amplo acesso do público aos documentos constitui um elemento 

importante de uma democracia ativa; 

G. Considerando que os cidadãos têm o direito de saber como funciona o processo de 

tomada de decisão e como atuam os seus representantes, de os responsabilizar e de 

saber de que forma o dinheiro público é distribuído e gasto; 

H. Considerando que seis das dez investigações «proeminentes» do Provedor de Justiça 

Europeu no ano de 2012 estavam relacionadas com a transparência; 

I. Considerando que as estatísticas relativas à aplicação do Regulamento (CE) 

n.º 1049/2001 revelam uma diminuição no número de pedidos iniciais nas três 
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instituições; 

J. Considerando que o número de documentos especificados solicitado diminuiu no 

Parlamento (de 1 666 em 2011 para 777 em 2012); considerando, contudo, que a 

percentagem de pedidos de documentos não especificados - por exemplo «todos os 

documentos relativos a…» - aumentou no Parlamento (de 35,5% em 2011 para 53,5% 

em 2012); considerando que o número de documentos especificados solicitado diminuiu 

no Conselho (de 9 641 em 2011 para 6 166 em 2012)
1
; 

K. Considerando que os dados quantitativos apresentados no Relatório Anual de 2012 

indicam que tanto a Comissão (que passa dos 12% em 2011 para os 17% em 2012) 

como o Conselho (que passa dos 12% em 2011 para os 21% em 2012) aumentaram as 

recusas totais de acesso, ao passo que os dados do Parlamento revelam estabilidade 

quanto às recusas totais de acesso (5% em 2011 e em 2012); 

L. Considerando que a Comissão mostra um aumento significativo de pedidos de 

confirmação (de 165 em 2011 para 229 em 2012), resultando daí um ligeiro aumento 

das decisões revistas na íntegra, uma diminuição das decisões revistas parcialmente e 

um aumento das decisões confirmadas, ao passo que tanto o Conselho como o 

Parlamento revelam números relativamente estáveis de pedidos de confirmação 

(Conselho: de 27 em 2011 para 23 em 2012; Parlamento: de 4 em 2011 para 6 em 

2012); 

M. Considerando que alguns pedidos resultaram em queixas apresentadas junto do 

Provedor de Justiça Europeu (Comissão: de 10 em 2011 para 20 em 2012; Conselho: de 

2 em 2011 para 4 em 2012; Parlamento: 1 em 2011 e em 2012); 

N. Considerando que o Provedor de Justiça Europeu encerrou vários processos de queixa 

em 2011 e 2012 com críticas ou sugerindo outras ações (Comissão: de 10 em 18 no ano 

de 2011 para 8 em 10 no ano de 2012; Conselho: ausência de informações; Parlamento: 

de 0 em 0 no ano de 2011 para 1 em 1 no ano de 2012); 

O. Considerando que o número de pedidos de acesso aos documentos que resultaram na 

apresentação de processos junto do Tribunal Geral ou na apresentação de recursos junto 

do Tribunal de Justiça se encontra em diminuição (Comissão: de 15 processos e 3 

recursos em 2011 para 14 processos e 1 recurso em 2012; Conselho: de 1 processo e 2 

recursos em 2011 para 1 recurso em 2012
2
; Parlamento: nenhum em 2011 e nenhum em 

2012); 

P. Considerando que, em grande medida, o Tribunal Geral decidiu a favor de mais 

transparência ou então clarificou o Regulamento (CE) n.º 1049/2001 em vários 

processos (Comissão: 5 de 6
3
 em 2011 e 5 de 5 em 2012; Conselho: 1 de 1 em 2011 

                                                 
1 A Comissão não especifica o número de documentos solicitados. O número de pedidos iniciais de documentos 

da Comissão foi de 6.447 em 2011 e de 6.014 em 2012. 
2 Conselho contra In ‘t Veld (intervenção por parte do Parlamento Europeu a favor de In ‘t Veld). 
3 Processos Batchelor (T-362/08), IFAW II (T-250/08), Navigazione Libera del Golfo (T-109/05 e T-444/05), 

Jordana (T-161/04), CDC (T-437/08) e LPN (T-29/08). 
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(Access Info Europe, T-233/09) e 1 de 4 em 2012
1
 (In ‘t Veld, T-529/09); Parlamento: 1 

de 2 em 2011
2
 (Toland, T-471/08) e 1 de 1 em 2012 (Kathleen Egan and Margaret 

Hackett, T-190/10); 

Q. Considerando que, em grande medida, o Tribunal de Justiça decidiu a favor de mais 

transparência nos seguintes processos: Comissão: 1 de 1 em 2011 (My Travel, C-

506/08) e 1 de 3 em 2012 (IFAW, C-135/11 P)
3
; Conselho e Parlamento: nenhum 

acórdão em 2011 e em 2012; 

R. Considerando que os relatórios anuais da Comissão, do Conselho e do Parlamento não 

apresentam estatísticas comparáveis; considerando que as três instituições não observam 

o mesmo nível de exaustividade no que respeita à apresentação de estatísticas; 

S. Considerando que a razão mais frequentemente utilizada para abrir uma exceção é «a 

proteção do processo decisório», como aconteceu com a Comissão e o Conselho no 

seguimento de pedidos iniciais (Comissão: 17% em 2011 e 20% em 2012; Conselho: 

41% em 2011 e em 2012); considerando que «a proteção das relações internacionais» 

foi a segunda razão mais frequentemente invocada pelo Conselho; considerando que, no 

caso do Parlamento, «a proteção da privacidade e da integridade do indivíduo» foi a 

exceção mais comum; 

T. Considerando que o artigo 4.º, n.º 3, do Regulamento (CE) n.º 1049/2001 prevê uma 

exceção à transparência «caso a sua divulgação pudesse prejudicar gravemente o 

processo decisório da instituição, exceto quando um interesse público superior imponha 

a divulgação»;  

U. Considerando que os trílogos entre a Comissão, o Parlamento e o Conselho são 

decisivos para a formação da legislação da UE; considerando que os trílogos não são 

públicos a fim de minimizar as interferências externas do processo legislativo nessa fase 

decisiva; 

V. Considerando que os documentos produzidos ou em posse da Presidência do Conselho 

relativamente à sua atividade nessa função deveriam estar acessíveis de acordo com as 

regras da transparência da UE; 

W. Considerando que as negociações sobre a revisão do Regulamento (CE) n.º 1049/2001 

se encontram num impasse devido à incompatibilidade dos pontos de vista; 

considerando que o novo instrumento deve oferecer, pelo menos, o mesmo nível de 

transparência que o status quo;  

                                                 
1 Alemanha contra Comissão (T-59/09), EnBW contra Comissão (T-344/08), Sviluppo Globale (T-6/10), 

Internationaler Hilfsfonds (T-300/10), European Dynamics (T-167/10). 
2 O outro processo é Dennekamp (T-82/08), em que o Tribunal Geral confirmou a decisão do Parlamento com 

base na proteção dos dados pessoais.  
3 Ver o processo IFAW relativo aos documentos com origem num Estado-Membro e a obrigação do Tribunal 

Geral de avaliar os documentos em causa; e outros dois processos relativos a procedimentos de controlo de 

concentrações, Agrofert (C-477/10 P) e Éditions Odile Jacob (C-404/10 P). Estes três acórdãos do Tribunal não 

se encontram descritos no relatório anual da Comissão. 
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X. Considerando que os pedidos de reuniões à porta fechada no Parlamento devem, em 

princípio, ser considerados nos termos do Regulamento (CE) n.º 1049/2001; que tais 

pedidos devem ser avaliados caso a caso pelo Parlamento;  

Y. Considerando que a classificação dos documentos em níveis de confidencialidade no 

âmbito do Acordo-Quadro de 2010 sobre as relações entre o Parlamento e a Comissão, 

ou como «documentos sensíveis» nos termos do artigo 9.º do Regulamento (CE) 

n.º 1049/2001, deve ser efetuada com base numa apreciação cuidadosa e concreta;  

Direito de acesso aos documentos 

1. Relembra que a transparência é a regra geral e que o Tratado de Lisboa define o direito 

fundamental de acesso aos documentos; 

2. Relembra que a transparência reforça a confiança do público nas instituições europeias, 

permitindo que os cidadãos se mantenham informados e que participem no processo de 

tomada de decisão da União, contribuindo, dessa forma, para tornar a UE mais 

democrática; 

3. Relembra que qualquer decisão que negue o acesso aos documentos deve basear-se em 

exceções jurídicas definidas de forma clara e rigorosa, ser acompanhada de uma 

justificação fundamentada e concreta que permita aos cidadãos compreenderem a recusa 

de acesso e utilizarem eficazmente os recursos jurídicos à sua disposição; 

4. Relembra a necessidade de estabelecer um equilíbrio adequado entre a transparência e a 

proteção dos dados;  

5. Insta as instituições, os órgãos e as agências a aplicarem o Regulamento (CE) 

n.º 1049/2001, tendo em conta a jurisprudência relacionada com o mesmo e 

harmonizando as regras internas existentes com o conteúdo e o espírito do referido 

regulamento, especialmente no que diz respeito aos prazos para responder a pedidos de 

acesso a documentos, garantindo que tal não se traduz em prazos mais alargados; insta o 

Conselho a publicar as atas das reuniões dos grupos de trabalho do Conselho, incluindo, 

à luz do processo Access Info Europe, os nomes dos Estados-Membros e as respetivas 

propostas; 

6. Insta as instituições, os órgãos e as agências, aquando da aplicação do Regulamento 

(CE) n.º 1049/2001, a avaliarem rigorosamente as possibilidades de divulgação parcial 

de um documento, tabela, gráfico, número ou expressão; 

7. Insta as instituições, os órgãos, os gabinetes e as agências da UE a desenvolverem uma 

abordagem mais proativa em relação à transparência, tornando acessíveis ao público nos 

seus sítios Internet tantas categorias de documentos quanto possível;  

8. Insta as instituições, os órgãos e as agências a publicarem sistematicamente e sem 

demora nos respetivos registos documentais todos os documentos que não se 

encontravam anteriormente disponíveis ao público e que foram divulgados através de 

pedidos de acesso público a documentos; 

9. Insta as administrações a fornecerem uma indicação dos documentos considerados 
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como pedidos de acesso aos documentos nos termos do Regulamento (CE) 

n.º 1049/2001, após o pedido inicial; 

10. Insta as instituições, os órgãos e as agências da UE a adotarem procedimentos mais 

céleres, menos complexos e mais acessíveis para dar resposta a queixas contra recusas 

em conceder acesso, de modo a reduzir a necessidade de litígios; 

11. Salienta que os relatórios anuais das três instituições, bem como dos órgãos e das 

agências, devem apresentar os dados num formato comparável, incluindo, por exemplo, 

o número de documentos solicitados, o número de pedidos, o número de documentos 

aos quais foi concedido acesso (parcial), o número de pedidos concedidos antes e após o 

pedido de confirmação, os dados relativos ao acesso concedido pelo Tribunal, ao acesso 

parcial concedido pelo Tribunal e ao acesso recusado; 

12. Insta as instituições da UE a melhorarem os prazos de resposta aos pedidos de acesso 

aos documentos e aos pedidos de confirmação; 

Revisão do Regulamento n.º 1049/2001 

13. Manifesta a sua deceção relativamente ao facto de, desde dezembro de 2011, altura em 

que adotou em primeira leitura a sua posição sobre a revisão do Regulamento (CE) 

n.º 1049/2001, não se ter registado qualquer progresso; 

Relatório 

14. Insta as instituições, os órgãos e as agências da UE a harmonizarem os seus relatórios 

anuais sobre o acesso aos documentos e a apresentarem estatísticas idênticas; 

Documentos legislativos 

15. Insta as instituições, os órgãos e as agências da UE a manterem atualizados os dados 

públicos sobre o número de documentos confidenciais que têm em seu poder, de acordo 

com a sua classificação; 

Informações financeiras 

16. Insta as instituições a disponibilizarem ao público e a tornarem acessíveis aos cidadãos 

os documentos relacionados com o orçamento da União Europeia e respetiva execução 

e com os beneficiários dos fundos e das subvenções da União e salienta que esses 

documentos devem igualmente ser acessíveis através de um sítio Internet e de uma base 

de dados específicos, bem como de uma base de dados consagrada à transparência 

financeira da União; 

17. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 

aos governos e aos parlamentos dos Estados-Membros, ao Provedor de Justiça Europeu, 

à Autoridade Europeia para a Proteção de Dados e ao Conselho da Europa. 

Or. en 
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