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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre as atividades do Provedor de Justiça Europeu – relatório anual 2018 
(2019/xxxx(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Relatório Anual do Provedor de Justiça Europeu relativo a 2018,

– Tendo em conta os artigos 15.º, 24.º, terceiro parágrafo, e o artigo 228.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE),

– Tendo em conta os artigos 11.º, 41.º, 42.º e 43.º da Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia,

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência (CNUDPD),

– 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 Código Europeu de Boa Conduta Administrativa, adotado pelo 
Parlamento Europeu em 6 de setembro de 2001,

– 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 sua resolução, de 17 de janeiro de 2019, sobre o inquérito 
estratégico OI/2/2017 da Provedora de Justiça sobre a transparência dos debates 
legislativos nas instâncias preparatórias do Conselho da UE2,

– Tendo em conta a sua resolução, de 13 de fevereiro de 2019, sobre as deliberações da 
Comissão das Petições durante o ano de 20183,

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

– Tendo em conta o artigo 54.º e o artigo 231.º, n.º 1, do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Petições (A9-0000/2019),

A. Considerando que o Relatório Anual do Provedor de Justiça Europeu relativo a 2018 foi 
oficialmente apresentado ao Presidente do Parlamento Europeu em xxx de 2019 e que a 
Provedora de Justiça, Emily O'Reilly, o apresentou à Comissão das Petições em 4 de 

1 JO L 113 de 4.5.1994, p. 15.
2 Textos aprovados, P8_TA(2019)0045.
3 Textos aprovados, P8_TA(2019)0114.
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setembro de 2019, em Bruxelas;

B. Considerando que, nos termos do disposto nos artigos 24.º e 228.º do TFUE, o Provedor 
de Justiça Europeu é competente para receber queixas respeitantes a casos de má 
administração na atuação das instituições, órgãos, organismos ou agências da União, 
com exceção do Tribunal de Justiça da União Europeia no exercício das suas funções 
jurisdicionais; 

C. Considerando que a Provedora de Justiça abriu 490 inquéritos em 2018, dos quais 482 
baseados em queixas e oito inquéritos por iniciativa própria, e encerrou 545 inquéritos 
(534 com base em queixas e 11 inquéritos por iniciativa própria); considerando que a 
maioria dos inquéritos dizia respeito à Comissão Europeia (285 inquéritos ou 58,2 %), 
que esta foi imediatamente seguida das agências da UE (43 inquéritos ou 8,8 %), 
repartindo-se os demais inquéritos do seguinte modo: Parlamento Europeu (30 
inquéritos ou 6,1 %), Serviço Europeu de Seleção do Pessoal (EPSO) (23 inquéritos ou 
4,7 %), Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE) (23 inquéritos ou 4,7 %), Banco 
Europeu de Investimento (16 inquéritos ou 3,3 %), Organismo Europeu de Luta 
Antifraude (OLAF) (14 inquéritos ou 2,8 %) e outras instituições (56 inquéritos ou 11,4 
%);

D. Considerando que os três principais assuntos examinados nos inquéritos encerrados pela 
Provedora de Justiça em 2018 foram: a transparência, a responsabilização e o acesso 
público à informação e aos documentos (24,6 %), a cultura do serviço (19,8 %) e a 
correta utilização do poder discricionário (16,1 %); considerando que figuraram entre as 
demais preocupações o respeito pelos direitos processuais – tais como o direito a ser 
ouvido –, o respeito pelos direitos fundamentais, o recrutamento, as questões éticas, a 
participação do público na tomada de decisões da UE – inclusive em processos por 
infração –, a boa gestão financeira dos concursos, das subvenções, dos contratos e dos 
recrutamentos da UE, bem como a boa gestão das questões relacionadas com o pessoal 
da UE;

E. Considerando que, no  âmbito do trabalho estratégico que desenvolveu em 2018, o 
Gabinete do Provedor de Justiça deu início a cinco novos inquéritos estratégicos, a 
saber, sobre o tratamento das pessoas com deficiência ao abrigo do Regime Comum de 
Seguro de Doença, sobre a acessibilidade dos sítios Web da Comissão para pessoas com 
deficiência, sobre as atividades da Agência Europeia de Medicamentos que antecedem a 
apresentação de um pedido, sobre a gestão, por parte da Comissão, das situações de 
«porta giratória» que envolvem pessoal da UE e sobre a responsabilidade do trabalho 
legislativo do Conselho; considerando que, em 2018, a Provedora de Justiça criou dez 
iniciativas estratégicas, nomeadamente sobre a utilização das línguas na função pública 
da UE, sobre as políticas de combate ao assédio na função pública da UE e sobre a 
proteção das crianças migrantes; 

F. Considerando que, em 2018, a Provedora de Justiça lançou um novo sítio Web, que 
inclui uma interface revista e convivial para potenciais queixosos; considerando que o 
procedimento acelerado previsto pela Provedora de Justiça para o tratamento das 
queixas relativas ao acesso do público aos documentos reflete o compromisso assumido 
pela Provedora no sentido de tomar decisões no prazo de 40 dias e de assistir, nas 24 
línguas oficiais da UE, as pessoas que requerem assistência; considerando que esta nova 
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iniciativa é parte integrante de uma estratégia para melhorar a eficácia do seu gabinete;

G. Considerando que, na sequência do inquérito, a Provedora de Justiça considerou tratar-
se de casos de má administração tanto a falta de transparência do Conselho no que 
respeita ao acesso do público aos seus documentos legislativos, como as práticas 
correntes deste último em matéria de transparência do seu processo decisório, 
designadamente durante a fase preparatória, a nível do Coreper e dos grupos de 
trabalho;

H. Considerando que, em 2018, a Provedora de Justiça lançou uma estratégia de luta contra 
o assédio para efeitos de verificação das políticas de luta contra o assédio estabelecidas 
pela administração da UE; considerando que, em 2018, a Provedora de Justiça decidiu 
dirigir-se por escrito a 26 instituições e agências da UE, solicitando-lhes informações 
pormenorizadas sobre as respetivas políticas e a forma como são executadas;

I. Considerando que o Provedor de Justiça faz parte do quadro da UE ao abrigo da 
CNUDPD e está incumbido de proteger, promover e acompanhar a implementação da 
Convenção ao nível das instituições da UE;

1. Saúda o Relatório Anual relativo a 2018 apresentado pela Provedora de Justiça 
Europeia;

2. Felicita Emily O'Reilly pelo trabalho realizado e os esforços construtivos envidados 
para melhorar tanto a qualidade da administração da UE como a acessibilidade e a 
qualidade dos serviços prestados aos cidadãos;

3. Realça a importância de os documentos do Conselho serem transparentes e acessíveis 
ao público; destaca o trabalho realizado pela Provedora de Justiça no intuito de 
aumentar a responsabilização do processo legislativo da UE perante o público;

4. Solicita que o Conselho, enquanto um dos dois colegisladores europeus, alinhe os seus 
métodos de trabalho pelas normas pelas quais se rege uma democracia parlamentar, tal 
como exigido pelos Tratados, em vez de atuar como um fórum diplomático, porquanto 
não foi concebido como tal;

5. Insta a Provedora de Justiça a continuar a acompanhar a aplicação das normas da 
Comissão aplicáveis às «portas giratórias», revistas e em vigor desde setembro de 2018;

6. Reconhece a necessidade de o processo decisório da UE ser transparente; defende o 
desenvolvimento, pelos serviços das três instituições, de um portal legislativo conjunto, 
de molde a proporcionar ao público não especialista um modo convivial de acesso às 
informações sobre os procedimentos legislativos em curso; 

7. Apoia a publicação de todos os documentos dos «trílogos»; observa que, de acordo com 
a decisão no processo De Capitani (T-540/15) de março de 2018, as opiniões das 
instituições refletidas nos documentos de «quatro colunas» não são abrangidas por uma 
presunção geral de não divulgação; chama a atenção para o facto de que, na decisão em 
causa, a natureza sensível do assunto revelado nos documentos do trílogo não foi, por si 
só, considerada motivo suficiente para recusar o acesso ao público; 
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8. Reitera que a independência do BCE confere aos membros da sua Comissão Executiva 
a liberdade de tomarem decisões, de forma responsável e assente numa prestação de 
contas adequada, sobre a participação em fóruns, incluindo os fóruns não acessíveis ao 
público em geral, caso considerem que tal é necessário para garantir a melhor execução 
possível da política monetária do BCE; toma nota do parecer da Provedora de Justiça, 
de 5 de julho de 2018;

9. Exorta a Comissão a, na fase de diálogo informal em que participa com os Estados-
Membros, assegurar a transparência e o acesso aos documentos e às informações que 
dizem respeito aos processos «EU Pilot» relacionados com as petições recebidas; insta a 
Comissão a adotar uma abordagem diferente no que diz respeito às investigações em 
matéria de violações ao direito da UE e a instaurar processos por infração que não 
assentem exclusivamente no mecanismo «EU Pilot»;

10. Salienta a importância das medidas tomadas para reforçar a transparência das decisões 
decorrentes de processos por infração; recorda que, em 2014, a Comissão criou no sítio 
Web «Europa» uma plataforma centralizada com informações completas em matéria de 
infrações; salienta que, nos seus relatórios anuais sobre o controlo da aplicação do 
direito da UE, a Comissão fornece ao Parlamento Europeu e ao público informações 
sobre os processos «EU Pilot» e os processos por infração;

11. Apoia o compromisso da Provedora de Justiça no sentido de melhorar a transparência 
das atividades desenvolvidas pelos grupos de pressão junto da UE; apoia o 
compromisso assumido pela Comissão no sentido de aplicar as regras horizontais 
revistas relativas aos grupos de peritos, nomeadamente em matéria de transparência e 
conflitos de interesses; salienta a importância de registar indivíduos e organizações 
representativas dos interesses privados no Registo de Transparência, para que as 
nomeações possam ser efetuadas em conformidade com as regras horizontais; 

12. Salienta a importância da prática existente desde outubro de 2018 de indicar no Registo 
de Transparência a lista das reuniões que os requerentes de registo tiveram com os 
Comissários, os membros dos seus gabinetes e os diretores-gerais;

13. Salienta a necessidade de um acordo interinstitucional sobre um registo de transparência 
que abranja o Parlamento Europeu, a Comissão e o Conselho; saúda o trabalho 
realizado nas primeiras reuniões de orientação e as negociações encetadas em janeiro de 
2018;

14. Assinala com preocupação que a atual Comissão não instituiu um procedimento 
específico para regulamentar as nomeações do Secretário-Geral e solicita à nova 
Comissão que o faça; 

15. Apoia a proposta adotada pela Comissão, em 31 de janeiro de 2018, relativa a um novo 
Código de Conduta aplicável aos membros da Comissão Europeia; apoia as disposições 
reforçadas estabelecidas ao abrigo do novo Código, nomeadamente a prorrogação do 
período de notificação obrigatória das atividades desenvolvidas após o final do mandato 
e a proibição de os antigos comissários exercerem atividades de lobbying junto da 
Comissão;

16. Reitera e acredita firmemente que é necessário aplicar regras e normas morais e éticas 
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rigorosas em todas as instituições da UE, a fim de garantir que o dever de integridade e 
discrição seja respeitado; 

17. Insta a Provedora de Justiça a controlar a conformidade do Regime Comum de Seguro 
de Doença (RCSD) com a CNUDPD; insta a Comissão a atualizar o texto das 
Disposições Gerais de Execução pelas quais se rege o funcionamento do RCSD no que 
se refere às despesas médicas das pessoas com deficiência ou doença grave;

18. Saúda o «Prémio por Boa Administração» instituído pela Provedora de Justiça, que premeia 
os esforços da função pública da UE no sentido de encontrar formas inovadoras de aplicar 
políticas mais próximas dos cidadãos;

19. Encoraja a Provedora de Justiça a prosseguir a sua colaboração com os provedores de 
justiça nacionais através da Rede Europeia de Provedores de Justiça;

20. Manifesta o seu apreço pela excelente cooperação da Provedora de Justiça e da sua equipa 
com a Comissão das Petições;

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

O Relatório Anual do Provedor de Justiça Europeu relativo a 20184 foi oficialmente 
apresentado ao Presidente do Parlamento Europeu em xxx de 2019 e a Provedora de Justiça, 
Emily O'Reilly, apresentou-o à Comissão das Petições em 4 de setembro de 2019, em 
Bruxelas;

O mandato do Provedor de Justiça está consagrado nos artigos 24.º e 228.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE). 

O artigo 24.º do TFUE, bem como o artigo 43.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, estabelecem o direito de apresentar uma queixa ao Provedor de Justiça Europeu. 

De acordo com o artigo 228.º do TFUE, o Provedor de Justiça, que é eleito pelo Parlamento 
Europeu, é competente para receber queixas apresentadas por qualquer cidadão da União ou 
qualquer pessoa singular ou coletiva com residência ou sede estatutária num Estado-Membro 
e respeitantes a casos de má administração na atuação das instituições, órgãos, organismos ou 
agências da União, com exceção do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Primeira Instância no 
exercício das suas funções jurisdicionais.

Má administração significa uma administração insuficiente ou deficiente. Tal ocorre se uma 
instituição não atuar em conformidade com a lei, não respeitar os princípios de boa 
administração ou violar os direitos humanos.

Trata-se de um aspeto fulcral da atual versão dos Tratados, estritamente relacionado com as 
atividades do Provedor de Justiça, e que é contemplado no artigo 15.º do TFUE. Com efeito, o 
artigo 15.º do TFUE prevê que as instituições, órgãos, organismos e agências da União devem 
conduzir os seus trabalhos o mais abertamente possível, a fim de promover a boa governação 
e assegurar a participação da sociedade civil. Além disso, prevê igualmente que qualquer 
cidadão da União, bem como qualquer pessoa singular ou coletiva com residência ou sede 
estatutária num Estado-Membro, deve ter direito de acesso aos documentos das instituições, 
órgãos, organismos e agências da União.

Outro aspeto fundamental, especialmente ligado ao papel do Provedor de Justiça, é o artigo 
41.º, n.º 1, da Carta dos Direitos Fundamentais da UE, que estabelece que «todas as pessoas 
têm direito a que os seus assuntos sejam tratados pelas instituições e órgãos da União de 
forma imparcial, equitativa e num prazo razoável»;

Em 2018, 17 996 cidadãos solicitaram ajuda aos serviços do Provedor de Justiça e, dos quais 
14 596 receberam aconselhamento através do guia interativo do sítio Web do Provedor de 
Justiça, enquanto 1 220 pedidos de informação foram tratados pelos serviços do Provedor de 
Justiça e os restantes 2 180 tratados sob a forma de queixas.

Do total de 2 180 queixas examinadas pela Provedora de Justiça em 2018, 880 inscreveram-se 
no âmbito de aplicação do seu mandato e 1 300 extravasaram esse âmbito.

Em 2018, a Provedora de Justiça abriu 490 inquéritos – 482 inquéritos baseados em queixas e 
oito por iniciativa própria –, e encerrou 545 (534 inquéritos com base em queixas e 11 por 

4 https://europa.eu/!hh96tm
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iniciativa própria); A maioria dos inquéritos dizia respeito à Comissão Europeia (285 
inquéritos ou 58,2 %), seguindo-se as agências da UE (43 inquéritos ou 8,8 %), o Parlamento 
Europeu (30 inquéritos ou 6,1 %), o Serviço Europeu de Seleção do Pessoal (EPSO) (23 
inquéritos ou 4,7 %), , o Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE) (23 inquéritos ou 4,7 
%), o Banco Europeu de Investimento (16 inquéritos ou 3.3 %) o Organismo Europeu de Luta 
Antifraude (OLAF) (14 inquéritos ou 2,8 %) e outras instituições (56 inquéritos ou 11,4 %);

As três principais preocupações nos inquéritos encerrados pela Provedora de Justiça em 2018 
foram: a transparência, a responsabilidade e o acesso público à informação e aos documentos 
(20,6 %), a cultura do serviço (16,8 %) e o respeito pelos direitos processuais (16,5 %). 
Figuraram entre as demais preocupações as questões éticas, a participação do público na 
tomada de decisões da UE, o respeito pelos direitos fundamentais, a correta utilização do 
poder discricionário, inclusive em processos por infração, a boa gestão financeira dos 
concursos, das subvenções, dos contratos e dos recrutamentos da UE, bem como a boa 
administração das questões relacionadas com o pessoal da UE;

No âmbito do trabalho estratégico que desenvolveu em 2018, o gabinete da Provedora de 
Justiça deu início a cinco novos inquéritos estratégicos, a saber, sobre o tratamento das 
pessoas com deficiência ao abrigo do Regime Comum de Seguro de Doença, sobre a 
acessibilidade dos sítios Web da Comissão para pessoas com deficiência, sobre as atividades 
da Agência Europeia de Medicamentos que antecedem a apresentação de um pedido, sobre a 
gestão, por parte da Comissão, das situações de «porta giratória» que envolvem pessoal da UE 
e sobre a responsabilidade do trabalho legislativo do Conselho;

A Provedora de Justiça lançou ainda dez iniciativas estratégicas, nomeadamente sobre a 
utilização das línguas na função pública da UE, sobre as políticas de combate ao assédio na 
função pública da UE e sobre a proteção das crianças no âmbito da migração e do regresso, 
bem como regras relativas às «portas giratórias» em diversas instituições e órgãos da UE.

O relator observa que, em 2018, os inquéritos em matéria de transparência e 
responsabilização, incluindo os relacionados com o acesso à informação e aos documentos, 
continuaram a representar a maior parte dos casos tratados pela Provedora de Justiça 
(20,6 %).
Este ano distinguiu-se também pelo facto de ter sido feito uso de um dos poderes pouco 
utilizados pela Provedora de Justiça: a apresentação de um relatório especial ao Parlamento 
Europeu sobre a responsabilização do Conselho da União Europeia. 

A perceção pública da UE tem sido parcialmente ditada pela «atribuição de culpas a 
Bruxelas». O relator considera primordial para a democracia da UE e para a realização de 
debates públicos informados que esta perceção pública seja desafiada, considerando ainda que 
o público tem o direito de saber de que forma os seus governos contribuem para a elaboração 
da legislação da UE. Por conseguinte, o relator apoia a proposta de melhorar a transparência 
legislativa no Conselho. A Provedora de Justiça formulou uma série de recomendações ao 
Conselho da União Europeia visando permitir que o público acompanhe mais facilmente o 
processo legislativo da UE: 

a) Registar sistematicamente a identidade dos governos dos Estados-Membros quando 
tomam uma posição nas instâncias preparatórias do Conselho;
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b) Desenvolver critérios claros e disponíveis ao público sobre a forma como designa os 
documentos como «LIMITE», em conformidade com a legislação da UE; 

c) Rever sistematicamente o estatuto «LIMITE» dos documentos numa fase precoce, 
antes da adoção final de um ato legislativo, inclusive antes das negociações informais 
em trílogos, momento em que o Conselho terá adotado uma posição inicial sobre a 
proposta;

O relator congratula-se com o importante e frutuoso diálogo entre a Provedora de Justiça e a 
Comissão das Petições, que constitui um método eficaz para dar resposta aos pedidos 
formulados pelo público em matéria de orientação e de ajuda, uma vez que a Provedora de 
Justiça lida com queixas formuladas contra instituições, organismos e agências da UE e que a 
Comissão das Petições trata de petições apresentadas relativamente aos domínios de atividade 
da UE em toda a Europa.


