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Alteração 17
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O Tratado da União Europeia consagra 
a noção de abertura no segundo parágrafo 
do artigo 1.º, nos termos do qual o Tratado 
assinala uma nova etapa no processo de 
criação de uma união cada vez mais 
estreita entre os povos da Europa, em que 
as decisões serão tomadas de uma forma 
tão aberta quanto possível e ao nível mais 
próximo possível dos cidadãos.

(2) O Tratado da União Europeia consagra 
a noção de abertura no segundo parágrafo 
do artigo 1.º, nos termos do qual o Tratado 
assinala uma nova etapa no processo de 
criação de uma união cada vez mais 
estreita entre os povos da Europa, em que 
as decisões serão tomadas de uma forma 
tão aberta quanto possível e ao nível mais 
próximo possível dos cidadãos. Esta noção 
é reafirmada no artigo 42.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União 
Europeia, bem como na Declaração n.º 17 
anexa ao Tratado de Maastricht e na 
Declaração de Laeken, que associaram a 
melhoria da transparência do processo 
decisório à melhoria do acesso do público 
às informações, em conformidade com o 
disposto no artigo 255.º do Tratado CE 
que, por seu turno, confirma a natureza 
democrática das instituições e a confiança 
do público na administração. 

Or. en

Alteração 18
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta de regulamento
Considerando 2
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Texto da Comissão Alteração

(2) O Tratado da União Europeia consagra 
a noção de abertura no segundo parágrafo 
do artigo 1.º, nos termos do qual o Tratado 
assinala uma nova etapa no processo de 
criação de uma união cada vez mais 
estreita entre os povos da Europa, em que
as decisões serão tomadas de uma forma 
tão aberta quanto possível e ao nível mais 
próximo possível dos cidadãos.

(2) O Tratado da União Europeia consagra 
a noção de abertura no segundo parágrafo 
do artigo 1.º, nos termos do qual o Tratado 
assinala uma nova etapa no processo de 
criação de uma união cada vez mais 
estreita entre os povos da Europa, em que 
as decisões serão tomadas de uma forma 
tão aberta quanto possível e ao nível mais 
próximo possível dos cidadãos. Caso seja 
adequado, devem ser utilizados os
melhores recursos disponíveis para pôr 
em prática o princípio da abertura e assim 
alcançar maior legitimidade, eficácia e 
responsabilidade perante o cidadão, 
observando, simultaneamente, o respeito 
dos direitos fundamentais, a democracia e 
os princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade.

Or. en

Alteração19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento é aplicável a 
todos os documentos na posse de uma 
instituição, isto é, aos documentos por ela 
elaborados ou recebidos que se encontrem 
na sua posse, sobre assuntos relativos às 
políticas, acções e decisões da sua 
competência, em todos os domínios de 
actividade da União Europeia.

2. O presente regulamento é aplicável a 
todos os documentos na posse de uma 
instituição, isto é, aos documentos por ela 
elaborados ou recebidos que se encontrem 
na sua posse, sobre assuntos relativos às 
políticas, acções, investigações e decisões 
da sua competência, em todos os domínios 
de actividade da União Europeia.

Or. en
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Alteração 20
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento é aplicável a 
todos os documentos na posse de uma 
instituição, isto é, aos documentos por ela 
elaborados ou recebidos que se encontrem 
na sua posse, sobre assuntos relativos às 
políticas, acções e decisões da sua 
competência, em todos os domínios de 
actividade da União Europeia.

2. O presente regulamento é aplicável a 
todos os documentos na posse de uma 
instituição, isto é, aos documentos por ela 
elaborados ou recebidos que se encontrem 
na sua posse, sobre assuntos relativos às 
políticas, acções e decisões da sua 
responsabilidade e competência directa e 
indirecta, em todos os domínios de 
actividade da União Europeia.

Or. en

Alteração21
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo do estabelecido nos artigos 
4.º e 9.º, os documentos serão acessíveis ao 
público, quer mediante pedido por escrito, 
quer directamente por via electrónica ou 
através de um registo. Em especial, os 
documentos elaborados ou recebidos no 
âmbito de um processo legislativo serão 
directamente acessíveis nos termos do 
artigo 12.º

3. Sem prejuízo do estabelecido nos artigos 
4.º e 9.º, os documentos serão acessíveis ao 
público, quer mediante pedido por escrito, 
quer directamente por via electrónica ou 
através de um registo. Em especial, os 
documentos elaborados ou recebidos no 
âmbito de um processo legislativo serão 
directamente acessíveis nos termos do 
artigo 12.º As várias formas de aplicação 
são idênticas para todos os órgãos 
abrangidos pelo presente regulamento e 
serão devidamente traduzidas para todas 
as línguas oficiais da UE. 

Or. en
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Alteração22
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O presente regulamento não se aplica 
aos documentos apresentados aos tribunais 
por outras partes que não as instituições.

5. O presente regulamento não se aplica 
aos documentos apresentados aos tribunais 
por outras partes que não as instituições, 
até ao encerramento da investigação.

Or. en

Alteração23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O presente regulamento não prejudica os 
direitos de acesso público a documentos na 
posse das instituições que possam decorrer 
de instrumentos de direito internacional ou 
de actos das instituições que os apliquem.

7. O presente regulamento não prejudica os 
direitos de um acesso público mais amplo 
a documentos na posse das instituições que 
possam decorrer de instrumentos de direito 
internacional ou de actos das instituições 
que os apliquem.

Or. en

Alteração 24
Marian Harkin

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

(a) «Documento», qualquer conteúdo, seja 
qual for o seu suporte (documento escrito 
em suporte papel ou electrónico, registo 
sonoro, visual ou audiovisual) relativo a 
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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 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;

uma matéria que se insira no âmbito de 
responsabilidade ou competência directa 
ou indirecta da instituição;

Or. en

Alteração 25
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – introdução

Texto da Comissão Alteração

1. As instituições recusarão o acesso aos 
documentos cuja divulgação pudesse 
prejudicar a protecção do interesse 
público, no que respeita:

1. Toda e qualquer recusa, por parte de 
uma instituição, de acesso aos 
documentos, tomará em consideração o 
princípio da proporcionalidade e 
basear-se-á exclusivamente nos conteúdos 
e no calendário de publicação do 
documento; a instituição veiculará uma 
justificação da referida recusa nos casos 
em que a divulgação prejudique a 
protecção do interesse público, no que 
respeita:

Or. en

Alteração 26
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 1 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

(e) ao ambiente, como zonas de cultura de 
espécies raras.

Suprimido

Or. en

Alteração 27
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) documentos relacionados com uma 
matéria sobre a qual não foi tomada uma 
decisão;

(a) documentos relacionados com uma 
matéria sobre a qual não foi tomada uma 
decisão e em que sejam respeitadas as 
regras da transparência;

Or. en

Alteração 28
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) documentos que contenham pareceres 
para uso interno, como parte de 
deliberações e de consultas preliminares na 
instituição em causa, mesmo após ter sido 
tomada a decisão .

(b) documentos que contenham pareceres 
para uso interno, como parte de 
deliberações e de consultas preliminares na 
instituição em causa, mesmo após ter sido 
tomada a decisão e dentro de um prazo 
razoável.

Or. en



AM\759245PT.doc 9/12 PE418.017v01-00

PT

Alteração 29
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando um pedido disser respeito a um 
documento emanado de um 
Estado-Membro que não seja um 
documento transmitido no quadro dos 
procedimentos destinados à aprovação de 
um acto legislativo ou de um acto não 
legislativo de aplicação geral, as 
autoridades desse Estado-Membro serão 
consultadas. A instituição que possui o 
documento divulga-o, excepto se o 
Estado-Membro apresentar razões para a 
sua não divulgação com base nas 
excepções referidas no artigo 4.º ou em 
disposições específicas da sua própria 
legislação que proíbam a divulgação do 
documento em causa. A instituição aprecia 
o fundamento das razões apresentadas pelo 
Estado-Membro desde que estas se 
baseiem nas excepções previstas no 
regulamento.

2. Quando um pedido disser respeito a um 
documento emanado de um 
Estado-Membro que não seja um 
documento transmitido no quadro dos 
procedimentos destinados à aprovação de 
um acto legislativo ou de um acto não 
legislativo de aplicação geral, ou a um 
documento que contenha informações 
transmitidas à Comissão, as autoridades 
desse Estado-Membro serão consultadas. A 
instituição que possui o documento 
divulga-o, excepto se o Estado-Membro 
apresentar razões para a sua não 
divulgação com base nas excepções 
referidas no artigo 4.º ou em disposições 
específicas da sua própria legislação que 
proíbam a divulgação do documento em 
causa. A instituição aprecia o fundamento 
das razões apresentadas pelo 
Estado-Membro, especialmente quando 
estas se basearem nas excepções previstas 
no regulamento.

Or. en

Alteração 30
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso de recusa total ou parcial, o 
requerente pode dirigir à instituição, no 
prazo de 15 dias úteis a contar da recepção 
da resposta da instituição, um pedido 
confirmativo no sentido de esta rever a sua

3. No caso de recusa total ou parcial, 
sempre que o requerente ponha em 
dúvida a autenticidade dos prejuízos 
alegadamente incorridos para os 
interesses em causa e/ou sustente que 
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posição. existe um interesse público superior na 
divulgação, aquele pode solicitar ao 
Provedor de Justiça Europeu que emita o 
seu parecer independente e objectivo 
sobre a questão dos prejuízos incorridos 
e/ou da existência de um interesse público 
superior. Se, após a emissão do parecer do 
Provedor de Justiça Europeu, a recusa 
total ou parcial for confirmada pela 
instituição, o requerente pode dirigir à 
instituição, no prazo de 15 dias úteis a 
contar da recepção da resposta da 
instituição, um pedido confirmativo no 
sentido de esta rever a sua posição, ao qual 
a instituição é instada a responder no 
prazo de 15 dias, autorizando ou 
recusando o pedido.

Or. en

Alteração 31
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os documentos serão fornecidos numa 
versão e num formato existentes (inclusive 
em formato electrónico ou outro formato 
alternativo, tal como Braille, letras grandes 
ou banda magnética), tendo plenamente em 
conta a preferência do requerente.

3. Os documentos serão fornecidos numa 
versão e num formato existentes (inclusive 
em formato electrónico ou outro formato 
alternativo, tal como Braille, letras grandes 
ou banda magnética e numa das línguas 
oficiais da UE), tendo plenamente em 
conta a preferência do requerente. O acesso 
aos documentos não deve ser limitado por 
nenhum tipo de software ou sistema 
operativo utilizado no ambiente 
informático das instituições.

Or. en
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Alteração 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os documentos elaborados ou 
recebidos no âmbito de procedimentos 
tendo em vista a aprovação de actos 
legislativos da UE ou de actos não 
legislativos de aplicação geral devem ser 
tornados directamente acessíveis ao 
público, sem prejuízo do disposto nos 
artigos 4.º e 9.º

1. As instituições fornecerão, tanto quanto 
possível, documentos directamente 
acessíveis ao público sob forma 
electrónica ou através de um registo, nos 
termos das regras em vigor na instituição 
em causa.

Or. en

Alteração 33
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O mais tardar em... .. a Comissão 
publicará um relatório sobre a aplicação 
do presente regulamento e fará 
recomendações, incluindo, se apropriado, 
propostas para a revisão do presente 
regulamento que sejam suscitadas por 
mudanças na situação actual e um 
programa de acção com medidas a tomar 
pelas instituições.

Or. en

Alteração 34
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que possível, os outros
documentos, designadamente os 
documentos relativos ao desenvolvimento 
de uma política ou estratégia, devem ser 
tornados directamente acessíveis sob 
forma electrónica.

2. Em especial, os documentos elaborados 
ou recebidos no âmbito de procedimentos 
tendo em vista a aprovação de actos 
legislativos da UE ou de actos não 
legislativos de aplicação geral devem ser 
tornados directamente acessíveis ao 
público, sem prejuízo do disposto nos 
artigos 4.º e 9.º.

Or. en

Alteração 35
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Cada instituição define no respectivo 
regulamento interno as outras categorias
de documentos que são directamente 
acessíveis ao público.

4. As instituições devem criar uma 
interface comum para os seus registos de 
documentos e garantir, em especial, um 
ponto único para o acesso directo aos 
documentos elaborados ou recebidos no 
âmbito de procedimentos tendo em vista a 
aprovação de actos legislativos da UE ou 
de actos não legislativos de aplicação 
geral.

Or. en
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