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Alteração 9
Costas Botopoulos

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1

Proposta de decisão Alteração

2. As instituições e organismos 
comunitários deverão fornecer ao Provedor 
de Justiça as informações por este
solicitadas e permitir-lhe o acesso à 
documentação pertinente. Só poderão 
recusar-se a tal por motivos de sigilo 
devidamente justificados.

2. As instituições e organismos 
comunitários deverão fornecer ao Provedor 
de Justiça as informações por este 
solicitadas e permitir-lhe o acesso à 
documentação pertinente. Se as 
informações solicitadas forem 
confidenciais, ou se o processo contiver 
documentação ou informações 
confidenciais, a instituição ou o 
organismo em questão informarão o 
Provedor de Justiça, que será obrigado a 
não divulgar as informações ou a 
documentação pertinentes.
No caso de um documento “sensível”, nos 
termos do n.º 1 do artigo 9.º do 
Regulamento (CE) n.º 1049/2001, o 
Provedor de Justiça assegurará que este 
seja apenas tratado por pessoas do seu 
serviço que tenham sido devidamente 
autorizadas a fazê-lo.

Or. en

Justificação

A actual redacção é susceptível de comprometer a confiança dos cidadãos na acção do 
Provedor de Justiça, pelo que se deve proceder a esta supressão. O texto adicional sublinha a 
necessidade de manutenção da confidencialidade e de protecção de documentos sensíveis.

Alteração 10
Giuseppe Gargani, Riccardo Ventre

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1
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Proposta de decisão Alteração

2. As instituições e organismos 
comunitários deverão fornecer ao Provedor 
de Justiça as informações por este 
solicitadas e permitir-lhe o acesso à 
documentação pertinente. Só poderão 
recusar-se a tal por motivos de sigilo 
devidamente justificados.

2. As instituições e organismos 
comunitários deverão fornecer ao Provedor 
de Justiça as informações por este 
solicitadas e permitir-lhe o acesso à 
documentação pertinente. O presente 
número não afecta a aplicação do regime 
de excepções previstas no artigo 4.º do 
Regulamento (CE) n.º 1049/2001 e pelos 
regulamentos internos do Conselho, do 
Parlamento e da Comissão relativos ao 
acesso aos seus documentos.

Or. it

Justificação

A presente alteração destina-se a manter um regime de excepções ao princípio de acesso aos 
documentos das instituições por analogia quer com o dispositivo legislativo que regula esse 
princípio a nível comunitário, quer com a disciplina adoptada nessa matéria em muitos 
Estados-Membros onde existe um Provedor de Justiça. Um acesso incontrolado aos 
documentos pode, efectivamente, ter repercussões negativas no bom funcionamento das 
instituições do ponto de vista legislativo, contratual e político, sobretudo na ausência de 
medidas ad hoc para o tratamento dos documentos sensíveis.

Alteração 11
Costas Botopoulos

Proposta de decisão
Artigo 5

Proposta de decisão Alteração

Artigo 5.º Artigo 5.º
Na medida em que tal possa contribuir para 
aumentar a eficácia dos seus inquéritos e 
salvaguardar melhor os direitos e interesses 
das pessoas que lhe apresentem queixas, o 
Provedor de Justiça pode cooperar com as 
autoridades homólogas existentes em 
alguns Estados-Membros, respeitando as 
legislações nacionais aplicáveis. O 
Provedor de justiça não pode exigir por 

Na medida em que tal possa contribuir para 
aumentar a eficácia dos seus inquéritos e 
salvaguardar melhor os direitos e interesses 
das pessoas que lhe apresentem queixas, o 
Provedor de Justiça pode cooperar com as 
autoridades homólogas existentes em 
alguns Estados-Membros, respeitando as 
legislações nacionais aplicáveis. O 
Provedor de justiça não pode exigir por 



AM\708100PT.doc 5/5 PE402.571v01-00

PT

esta via documentos a que não teria tido 
acesso em aplicação do artigo 3.º.

esta via documentos a que não teria tido 
acesso em aplicação do artigo 3.º.

Nas mesmas condições, o Provedor de 
Justiça pode cooperar com outras 
instituições para a promoção e a 
protecção dos direitos fundamentais.

Or. en

Justificação

O objectivo da presente alteração é permitir que o Provedor de Justiça possa cooperar com 
outras instituições nacionais ou internacionais que operam no domínio dos direitos 
fundamentais. O termo “direitos fundamentais” é mais genérico, abrangendo também a 
noção de “direitos humanos” e é coerente com a prática em vigor e com a Carta dos Direitos 
Fundamentais, que reconhece o direito dos cidadãos a uma boa administração e a apresentar 
queixas ao Provedor de Justiça Europeu.
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