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BREVE JUSTIFICAÇÃO 

Para garantir o carácter democrático do seu funcionamento, a União Europeia teve sempre 
necessidade, que aumenta à medida que a comunidade se alarga, da legitimidade que lhe 
conferem os seus cidadãos. Essa legitimidade depende directamente, entre outros, da
convicção de defender e desenvolver um sistema de valores que protege os direitos 
fundamentais dos cidadãos europeus.

O processo de integração europeia está numa fase histórica em que se tomou consciência, 
como nunca antes, da necessidade de comunicação da União com os cidadãos europeus. A 
comunicação entre a União e os cidadãos tem sentido, em primeiro lugar, quando a União 
recebe os sinais de preocupação dos cidadãos e consegue convencê-los que as suas 
instituições se esforçam constantemente para responder às suas expectativas. Para que este 
esforço seja credível, tem que acompanhar a evolução histórica e as novas exigências que esta 
cria para o regular funcionamento da União.

A estrutura institucional da União Europeia está articulada de forma a por em evidência e a 
respeitar a sua dupla identidade de "União de Estados e de União de povos". As instituições 
da União representam tanto os Estados como os cidadãos. A representação dos cidadãos é 
assegurada institucionalmente pelo Parlamento Europeu, mas não se esgota aí. Instituição por 
excelência do Estado de direito, o Provedor de Justiça Europeu tem por missão principal
assegurar o correcto comportamento dos órgãos institucionais e organismos da União face aos 
cidadãos e os respeitem, reforçando assim a confiança dos cidadãos europeus nessas 
instituições e, por fim, na construção europeia.

As propostas de revisão da decisão do Parlamento Europeu que altera a decisão 
94/262/ECSC, CE, Euratom de 9 de Março de 1994 relativa ao estatuto e às condições gerais 
do exercício das funções de Provedor de Justiça tal como figuram no Anexo X do Regimento 
do Parlamento Europeu1 adquirem um significado especial à luz das observações supra. Na 
medida em que essas alterações derem ao Provedor de Justiça os instrumentos adequados para 
por em aplicação, como lhe compete, o direito primário da União, é importante que sejam 
adoptadas.

                                               
1 JO L 113 de 4.5.1994, p. 15. Decisão alterada pela Decisão do parlamento Europeu de 14 de Março de 2002, 
2002/262/CECA, CE, Euratom (JO L 92 de 9.4.2002, p. 13)
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SUGESTÕES

A Comissão das Petições insta a Comissão dos Assuntos Constitucionais, competente quanto 
à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Intervenção em processos em curso perante uma autoridade judiciaria

Tendo em conta as disposições do Estatuto (nº 2 do Artigo 40°) e do Regulamento 
Processual do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias (Artigo 93°), a 
possibilidade de fornecimento de provas ao Tribunal de Justiça só pode facilitar a 
investigação judicial em curso. Não pode em caso algum ser vista como uma ingerência
uma vez que é o próprio Tribunal de Justiça que decide, na sequência de um pedido, se irá 
utilizar ou não testemunhos. De outro modo seria como se duvidássemos do juízo do 
Tribunal;

2. Acesso aos documentos

O acesso, sem excepção, a todos os documentos na posse dos órgãos institucionais da 
Comunidade permite que o Provedor esteja tão bem informado quanto possível e, 
portanto, em posição de fazer as recomendações mais apropriadas, protegendo assim
melhor o cidadão. O Provedor não pode em nenhuma circunstância divulgar esses 
documentos;

3. Deposição por funcionários comunitários  

Relativamente às deposições prestadas por funcionários ou outros membros do pessoal das 
instituições europeias em cumprimento de instruções das suas administrações, a forma 
como está formulada a respectiva disposição poderia afectar o prestígio das instituições da 
Comunidade dando a impressão que têm alguma coisa a esconder e esquecendo que as 
instituições estão, ou deveriam estar, ao serviço do cidadão. Os funcionários só deveriam 
estar vinculados ao seu Estatuto; 

4. Informação sobre factos que indiciem que foi cometido um delito no âmbito do direito 
penal

Caso o Provedor de Justiça descubra factos que indiciem que foi cometido um delito no 
âmbito do direito penal, é incontestável que o órgão comunitário responsável tem que ser 
informado, ou mesmo alertado o OLAF, na medida em que tal pode contribuir para a 
eficácia no apuramento das responsabilidades e na administração da justiça;

5. Cooperação no âmbito dos direitos humanos

Naturalmente, a cooperação com organizações de defesa dos direitos humanos deveria ser 
possível. No entanto, há que sublinhar que essa cooperação deveria ter lugar nas 
condições especificadas no Artigo 5° da Decisão do Parlamento Europeu relativa ao 
estatuto e às condições gerais de exercício das funções de Provedor de Justiça Europeu.
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