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Alteração 14
Monica Frassoni

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) As instituições deverão garantir 
que o desenvolvimento da tecnologia da 
informação facilite o exercício do direito 
de acesso e não reduza a quantidade de 
informações à disposição do público.

Or. en

Justificação

O progresso da tecnologia da informação pode ter efeitos positivos e negativos sobre o 
acesso do público. As instituições deverão tentar promover os efeitos positivos e minimizar os 
efeitos negativos. O acesso às informações contidas em bases de dados electrónicas é 
previsto através da modificação da definição de "documento" no artigo 3.°, propondo-se 
ainda uma obrigação geral de boa informação através de uma alteração ao artigo 15.°. Estas 
alterações destinam-se igualmente a ter em conta o direito a uma boa administração, previsto 
no artigo 41.° da Carta dos Direitos Fundamentais.

Alteração 15
Monica Frassoni

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) «Documento», qualquer conteúdo, seja 
qual for o seu suporte (documento escrito 
em suporte papel ou electrónico, registo 
sonoro, visual ou audiovisual), elaborado 
por uma instituição e transmitido 
formalmente a um ou mais destinatários 
ou de qualquer forma registado ou 
recebido por uma instituição; os dados 
contidos em sistemas electrónicos de 
armazenamento, tratamento e recuperação 

a) «Documento», qualquer conteúdo, seja 
qual for o seu suporte (documento escrito 
em suporte papel ou electrónico, registo 
sonoro, visual ou audiovisual), sobre 
assuntos relativos às políticas, acções e 
decisões da competência da instituição em 
causa; as informações contidas em 
sistemas electrónicos de armazenamento, 
tratamento e recuperação (incluindo os 
sistemas externos utilizados para a 
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constituem documentos se puderem ser 
extraídos na forma de impressão ou de 
cópia em formato electrónico, utilizando os
instrumentos disponíveis para a exploração 
do sistema;

actividade de instituição) constituem um 
documento ou documentos se puderem ser 
extraídos na forma de uma ou mais 
impressões ou de cópias em formato 
electrónico, utilizando quaisquer 
instrumentos razoavelmente disponíveis 
para a exploração do sistema;

Or. en

Justificação

A presente alteração restabelece a formulação actual para a definição básica de 
"documento", dado que a proposta da Comissão permitiria uma limitação arbitrária do 
direito de acesso. A formulação adicional prevê o acesso às informações contidas em bases 
de dados electrónicas, a fim de alcançar o objectivo descrito no novo considerando 18.

Alteração 16
Monica Frassoni

Proposta de regulamento
Artigo 15, n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. As instituições desenvolverão boas 
práticas administrativas tendo em vista 
facilitar o exercício do direito de acesso 
garantido pelo presente regulamento.

1. As instituições desenvolverão boas 
práticas administrativas tendo em vista 
facilitar o exercício do direito de acesso 
garantido pelo presente regulamento. As 
instituições organizarão e manterão as 
informações em sua posse, de modo a que 
seja garantido ao público o acesso às 
informações sem esforços suplementares.

Or. en

Justificação

A alteração do n.° 1 do artigo 15.° tem por base o direito a uma boa administração, previsto 
no artigo 41.° da Carta dos Direitos Fundamentais, e corresponde à legislação, por exemplo, 
da Finlândia. Por outro lado, significaria um passo no sentido de uma verdadeira legislação 
da UE em matéria de liberdade de informação, contribuindo simultaneamente para o 
objectivo estabelecido no novo considerando 18, nos termos do qual o desenvolvimento da 
tecnologia da informação deverá facilitar o exercício do direito de acesso e não reduzir a 
quantidade de informações à disposição do público.
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