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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Em conformidade com o segundo parágrafo do artigo 1.º do Tratado da União Europeia (com 
as alterações nele introduzidas pelo Tratado de Amesterdão em 1997), as instituições e os 
organismos comunitários devem tomar as decisões de uma forma tão aberta quanto possível e 
ao nível mais próximo possível dos cidadãos. A fim de lhes permitir participar efectivamente 
no processo político e de responsabilizar as autoridades públicas pelas suas acções, os 
cidadãos e os órgãos eleitos devem, por conseguinte, ter o acesso mais amplo possível aos 
documentos das instituições europeias. 

Embora as instituições europeias tenham vindo a realizar progressos no que se refere à 
abertura e à transparência, a situação não é de modo algum perfeita, e a actual reformulação 
do Regulamento (CE) n.º 1049/2001, relativo ao acesso do público aos documentos das 
instituições europeias, deve ser considerada como mais um passo no sentido da consecução de 
um ambiente administrativo onde a disponibilidade e facilidade de acesso às informações seja 
a regra e não a excepção.

No entanto, as alterações agora introduzidas pela Comissão no regulamento são 
decepcionantes, já que, em vários casos, as suas propostas constituem um retrocesso, em vez 
de um audaz passo em frente no âmbito da "campanha a favor de uma maior transparência". O 
relator entende que a real integração e consolidação da jurisprudência acumulada e de outros 
textos pertinentes, como a Convenção de Aarhus, no regulamento já deveria ter propiciado 
uma abordagem diferente da revisão.

Além disso, o relator considera que a opção feita pela Comissão de aplicar o procedimento de 
reformulação à revisão é lamentável e não está em conformidade com os objectivos do acordo 
interinstitucional (AII) relativamente a este procedimento, que prevê a sua utilização em
condições muito diferentes. Uma vez que o procedimento circunscreve a priori as 
possibilidades de o Parlamento alterar a proposta, limitando-as aos elementos alterados pela 
Comissão, a sua utilização deve ser cuidadosamente ponderada. A inadequação do 
procedimento de reformulação a um complexo processo de revisão, onde as alterações em 
alguns dos elementos comportam implicações para outras disposições do texto, significa, na 
prática, que o Parlamento tem de fazer um amplo uso da derrogação prevista no AII.

O retrocesso mais notório é a definição reformulada pela Comissão de "documento" (artigo 
3.º), o conceito que está na essência do regulamento. O relator é de opinião que, em vez de 
restringir a definição, como a Comissão de facto propõe, a mesma deveria ser alargada de 
modo a incluir todos os conteúdos, independentemente do seu suporte ou da fase do processo 
de tomada de decisão, relativos a matérias que sejam da competência das instituições.

A Comissão das Petições continua a medir o pulso da União no que diz respeito a falhas e 
deficiências na aplicação do direito, políticas e programas comunitários e continua a observar 
que os cidadãos estão muito conscientes dessas deficiências, porque estas os afectam 
directamente e porque eles têm um interesse directo na eliminação das infracções e/ou na 
obtenção de reparação.
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Para os cidadãos é de particular importância que, por exemplo, no caso dos processos por 
infracção, que muitas vezes resultam de petições dos cidadãos, seja facultado pleno acesso a 
todos os documentos, em todas as fases das investigações no decurso desses processos. Isso 
inclui os documentos fornecidos pelos Estados-Membros. Consequentemente, o relator insiste 
em que a proposta da Comissão de conferir aos Estados-Membros o direito de recusar o 
acesso a documentos (artigo 5.º) com base na própria legislação daqueles é contrária à 
jurisprudência do Tribunal de Justiça Europeu e é inaceitável. Nenhuma outra excepção além 
das estabelecidas no artigo 4.º ("Excepções") deverá ser aplicável aos direitos de acesso aos 
documentos que assistem aos cidadãos. No que diz respeito ao artigo 9.º ("Documentos 
sensíveis"), é importante que as instituições estabeleçam regras comuns aplicáveis à 
classificação deste tipo de documentos e que essas regras sejam tornadas públicas.

O relator considera igualmente que seria útil integrar no regulamento a proposta de que o 
Provedor de Justiça Europeu actue como intermediário objectivo nos casos em que o acesso a 
um documento seja objecto de recusa total ou parcial por uma instituição e o requerente 
ponha em dúvida a autenticidade dos prejuízos incorridos para os interesses em causa e/ou 
sustente que existe um interesse público superior na divulgação. Nesses casos, o Provedor de 
Justiça poderia analisar o documento, emitir um parecer independente sobre a questão dos 
prejuízos e/ou da existência de um interesse público superior e – sem divulgar o documento –
transmitir o seu parecer à instituição e ao requerente. Se, após a consulta ao Provedor de 
Justiça, a recusa fosse mantida, o requerente poderia fazer um pedido confirmativo se assim o 
desejar.

Este procedimento não diminuiria de modo algum os direitos do requerente ao abrigo do 
regulamento, mas, ao invés, proporcionaria ajuda prática e orientação à instituição, que pode
considerar que tem a obrigação legal de recusar o acesso, e reforçaria a convicção do 
requerente de que, quando um pedido é rejeitado, a probabilidade de ocorrência de prejuízos é 
real e que a possibilidade de existência de um interesse público superior na divulgação foi 
analisada de uma forma séria e objectiva. Outra vantagem deste procedimento seria a garantia 
de que os casos de recusa de diferentes instituições submetidos à apreciação do Provedor de 
Justiça seriam tratados de uma forma coerente e equitativa.

O relator é de opinião que dificilmente se pode imaginar que a Iniciativa Europeia em matéria 
de Transparência tenha êxito se os requerentes não puderem facilmente encontrar e recuperar 
as informações que pretendem. Por isso, no contexto do presente regulamento, as instituições 
devem garantir que os documentos sejam fornecidos através de uma interface comum com os 
seus registos de documentos e providenciar um ponto único de acesso.

Quando fornecidos por via electrónica, os documentos devem estar em formatos que sigam 
normas abertas. O esforço de transparência estará seguramente votado ao fracasso se os 
cidadãos forem obrigados a utilizar software proprietário específico, compatível com o 
ambiente informático das instituições. O relator introduziu alterações (artigos 10.º e 11.º), que 
incluem um prazo a cumprir pelas instituições a fim de garantir que os documentos sejam 
fornecidos em formatos que sigam normas abertas e que os ambientes informáticos das 
instituições não constituam um obstáculo ao acesso público aos documentos. 

Com o intuito de assegurar o controlo parlamentar, o relator salienta a necessidade de o 
Parlamento ter um controlo adequado no que diz respeito aos documentos sensíveis. Os 
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acordos bilaterais com países terceiros ou organizações internacionais não devem impedir o 
Conselho e a Comissão de partilhar informações com o Parlamento. Neste contexto, é 
importante definir prazos para a adaptação dos regulamentos internos das instituições e é 
fundamental que a Comissão verifique a conformidade dessas regras com o regulamento 
revisto. Além disso, tal como sucedeu com o regulamento actual, a Comissão deve ser 
convidada a apresentar um relatório sobre a aplicação do regulamento revisto e, se necessário, 
formular recomendações de melhoria.

ALTERAÇÕES

A Comissão das Petições insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos 
Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Alteração 1

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. Deverão
ser disponibilizados os recursos 
adequados para pôr em prática o 
princípio de abertura, por forma a 
conseguir maior legitimidade, eficácia e 
responsabilidade perante o cidadão, assim 
como o reforço dos princípios da 
democracia e do respeito pelos direitos 
fundamentais.

Or. en

Justificação

A gestão da informação e dos documentos, a administração do direito de acesso do público e 
a comunicação com os cidadãos são actividades com uma utilização intensiva de recursos. A 
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disponibilização de recursos adequados para estes fins deve ser considerada como um 
investimento necessário para garantir a eficiência, a eficácia e a transparência das 
instituições e dos organismos da União.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento tem por objectivo: O presente regulamento tem por objectivo:
a) Definir os princípios, as condições e os 
limites que, por razões de interesse público 
ou privado, regem o direito de acesso aos 
documentos do Parlamento Europeu, do 
Conselho e da Comissão (adiante 
designados «instituições»), previsto no 
artigo 255.º do Tratado CE, de modo a 
facultar ao público o acesso mais amplo 
possível a esses documentos;

a) Definir os princípios, as condições e os 
limites que, por razões de interesse público 
ou privado, regem o direito de acesso aos 
documentos do Parlamento Europeu, do
Conselho e da Comissão (adiante 
designados «instituições»), previsto no 
artigo 255.º do Tratado CE, de modo a 
garantir que seja facultado ao público o 
acesso mais amplo possível a esses 
documentos;

b) Estabelecer normas que garantam que o 
exercício deste direito seja o mais amplo 
possível;

b) Estabelecer normas que garantam que o 
exercício deste direito seja o mais amplo 
possível;

c) Promover boas práticas administrativas 
em matéria de acesso aos documentos.

c) Garantir boas práticas administrativas 
em matéria de acesso aos documentos.

Or. en

Justificação

As instituições têm a obrigação de garantir abertura e transparência, bem como boas 
práticas administrativas.
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

1. Todas as pessoas singulares ou 
colectivas devem ter direito de acesso aos 
documentos das instituições, sob reserva 
dos princípios, condições e limites 
estabelecidos no presente regulamento.

1. Todas as pessoas singulares ou 
colectivas devem ter direito de acesso aos 
documentos das instituições, sob reserva 
dos princípios, condições e limites 
estabelecidos no presente regulamento.

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.

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.

4. Os documentos sensíveis na acepção do 
n.º 1 do artigo 9.º serão sujeitos a 
tratamento especial.

4. Os documentos sensíveis na acepção do 
n.º 1 do artigo 9.º serão sujeitos a 
tratamento especial.

5. O presente regulamento não se aplica 
aos documentos apresentados aos 
tribunais por outras partes que não as 
instituições.
6. Sem prejuízo dos direitos de acesso 
específicos das partes interessadas 
estabelecidos pelo direito comunitário, os 
documentos que fazem parte do processo 
administrativo relativo a uma 
investigação ou de processos relativos a 
um acto de alcance individual não serão 
acessíveis ao público até a investigação 
estar concluída ou o acto se tornar 
definitivo. Os documentos com 
informações recolhidas ou obtidas junto 
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de pessoas singulares ou colectivas por 
uma instituição no quadro de tais 
investigações não serão acessíveis ao 
público.
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.

5. 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

Justificação

Os n.ºs 5 e 6 do artigo 2.º, propostos pela Comissão, excluiriam categorias inteiras de 
documentos do âmbito de aplicação do regulamento. Isto é manifestamente contrário à letra 
e ao espírito do artigo 255.º do Tratado CE, que constitui a base jurídica do regulamento, e 
está em clara contradição com a jurisprudência do TJCE. Manter estes números significa um 
retrocesso e uma diminuição do nível das normas. No que diz respeito aos direitos de acesso 
decorrentes dos instrumentos de direito internacional, como a Convenção de Aarhus, e dos 
actos que os aplicam, a inserção da expressão "mais amplo" no n.º 7 não visa qualquer 
alteração jurídica, mas apenas melhorar a clareza do texto.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do presente regulamento, 
entende-se por:

Para efeitos do presente regulamento, 
entende-se por:

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 constituem documentos se 
puderem ser extraídos na forma de 
impressão ou de cópia em formato 
electrónico, utilizando os instrumentos 

a) «Documento», qualquer conteúdo, seja 
qual for o seu suporte (documento escrito 
em suporte papel ou electrónico, registo 
sonoro, visual ou audiovisual) relativo a 
uma matéria que seja da competência da 
instituição;
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disponíveis para a exploração do sistema;
b) «Terceiros», qualquer pessoa singular 
ou colectiva ou qualquer entidade exterior 
à instituição em causa, incluindo os 
Estados-Membros, as restantes instituições 
ou órgãos comunitários e não-comunitários 
e os Estados terceiros.

b) «Terceiros», qualquer pessoa singular 
ou colectiva ou qualquer entidade exterior 
à instituição em causa, as restantes 
instituições ou órgãos comunitários e 
não-comunitários e os Estados terceiros;

c) "objectivo de actividades de inspecção, 
investigação e auditoria", o objectivo de 
pôr termo a uma infracção ao direito 
comunitário ou a um caso de má 
administração ou de utilização indevida 
de fundos comunitários, bem como de 
garantir, quando apropriado, a protecção 
dos direitos aos meios de recurso, de 
recuperação e de compensação.

Or. en

Justificação

A definição de "documento" proposta é demasiado restritiva. De acordo com esta definição, 
um documento só seria um "documento" na acepção do regulamento caso fosse transmitido 
formalmente ou de qualquer forma registado. Esta definição torna obscura a aplicação das 
disposições relativas ao registo de documentos, nomeadamente o disposto no n.º 1 do artigo 
11.º, segundo o qual "as referências aos documentos devem ser introduzidas no registo sem 
demora". Isto constitui um retrocesso para a transparência, além de ficar muito aquém dos 
requisitos relativos à qualidade da legislação no contexto do objectivo de "legislar melhor". 
Os Estados-Membros não devem ser considerados "terceiros" nas suas relações com as 
instituições ou nas suas comunicações sobre questões relacionadas com o domínio de 
actividades da União. Dado que a proposta introduz, no artigo 2.º, novas disposições em 
matéria de investigação, limitando assim o âmbito de aplicação do regulamento, o 
tratamento desta matéria é mais adequado no contexto das definições.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 4

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

a) à segurança pública, incluindo a 
segurança das pessoas singulares ou 

a) à segurança pública;
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colectivas;
b) à defesa e às questões militares; b) à defesa e às questões militares;
c) às relações internacionais; c) às relações internacionais;
d) à política financeira, monetária ou 
económica da Comunidade ou de um 
Estado-Membro;

d) à política financeira, monetária ou 
económica da Comunidade ou de um 
Estado-Membro, excepto quando um 
interesse público superior imponha a 
divulgação;

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

e) à vida privada e à integridade do 
indivíduo, nomeadamente nos termos da 
legislação comunitária relativa à 
protecção dos dados pessoais, excepto 
quando um interesse público superior 
imponha a divulgação.

2. As instituições recusarão o acesso aos 
documentos cuja divulgação pudesse 
prejudicar a protecção de:

2. As instituições recusarão o acesso aos 
documentos cuja divulgação pudesse 
prejudicar a protecção de:

a) interesses comerciais das pessoas 
singulares ou colectivas;

a) interesses comerciais das pessoas 
singulares ou colectivas;

b) direitos de propriedade intelectual; b) direitos de propriedade intelectual;
c) consultas jurídicas e processos judiciais, 
de arbitragem e de resolução de litígios;

c) consultas jurídicas, excepto quando 
prestadas no âmbito dos procedimentos 
relativos às adopção de actos jurídicos, e 
processos judiciais;

d) objectivos de actividades de inspecção, 
investigação e auditoria;

d) objectivos de actividades de inspecção, 
investigação e auditoria;

e) objectividade e imparcialidade dos 
procedimentos de selecção.
3. O acesso aos seguintes documentos será 
recusado caso a sua divulgação possa 
prejudicar gravemente o processo decisório 
das instituições:

3. O acesso aos seguintes documentos será 
recusado caso a sua divulgação possa 
prejudicar gravemente o processo decisório 
das instituições:

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;

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.

4. As excepções previstas nos n.os 2 e 3 
aplicam-se excepto quando um interesse 
público superior imponha a divulgação. No 
que se refere à alínea a) do n.º 2, 
considera-se que existe um interesse 
público superior na divulgação quando a 
informação solicitada estiver relacionada 
com emissões para o ambiente.

4. As excepções previstas nos n.os 2 e 3 
aplicam-se excepto quando um interesse 
público superior imponha a divulgação. 
Considera-se que existe um interesse 
público superior na divulgação quando a 
informação solicitada estiver relacionada 
com emissões para o ambiente e quando 
um documento for transmitido no quadro 
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dos procedimentos destinados à 
aprovação de um acto legislativo ou de 
um acto não legislativo de aplicação 
geral.
4-A. Documentos cuja divulgação possa 
constituir um risco para a protecção dos 
valores ambientais, como sejam as zonas 
de cultura de espécies raras, apenas serão 
divulgados em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 1367/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 
de Setembro de 2006, relativo à aplicação 
das disposições da Convenção de Aarhus 
sobre o acesso à informação, participação 
do público no processo de tomada de 
decisão e acesso à justiça em matéria de 
ambiente às instituições e órgãos 
comunitários1.

5. Os nomes, títulos e funções de titulares 
de cargos públicos, de funcionários 
públicos e de representantes de grupos de 
interesses no quadro das suas actividades 
profissionais serão divulgados, excepto se, 
devido a circunstâncias especiais, a 
divulgação prejudicar as pessoas em 
causa. Outros dados pessoais serão 
divulgados de acordo com as condições 
relativas ao tratamento de tais dados 
estabelecidas na legislação comunitária 
sobre a protecção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de 
dados pessoais.

5. Os nomes, títulos e funções de titulares 
de cargos públicos, de funcionários 
públicos e de representantes de grupos de 
interesses no quadro das suas actividades 
profissionais serão divulgados, excepto se, 
devido a circunstâncias especiais, a 
divulgação atentar contra a vida privada e 
a integridade das pessoas em causa. 

6. Quando só algumas partes do documento 
pedido forem abrangidas por qualquer das 
excepções, as restantes partes do 
documento serão divulgadas.

6. Quando só algumas partes do documento 
pedido forem abrangidas por qualquer das 
excepções, as restantes partes do 
documento serão divulgadas.

7. As excepções previstas neste artigo só 
são aplicáveis durante o período em que a 
protecção se justifique com base no 
conteúdo do documento. As excepções 
podem ser aplicadas, no máximo, durante 
30 anos. No que se refere aos documentos 
abrangidos pelas excepções relativas à
protecção de dados pessoais ou a 
interesses comerciais e aos documentos 
sensíveis, as excepções podem, se 
necessário, ser aplicáveis após aquele 
período.

7. As excepções previstas neste artigo só 
são aplicáveis durante o período em que a 
protecção se justifique com base no 
conteúdo do documento. As excepções 
podem ser aplicadas, no máximo, durante 
30 anos. No que se refere aos documentos 
abrangidos pelas excepções relativas à vida 
privada ou a interesses comerciais e aos 
documentos sensíveis, as excepções 
podem, se necessário, ser aplicáveis após 
aquele período.
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______________________________
1 JO L 264, de 25.9.2006, p. 13.

Or. en

Justificação

A alteração da Comissão Europeia ao n.º 2, alínea c), do artigo 4.º resulta num 
enfraquecimento das normas comparativamente às disposições actuais, pelo que, a fim de 
melhorar as referidas normas, este ponto é alterado. A protecção dos dados pessoais, tal 
como proposta pela Comissão, não está em conformidade com o acórdão proferido pelo 
Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias (TPICE) no processo "Bavarian 
Lager Co. Ltd". Por conseguinte, as disposições pertinentes são alinhadas com o acórdão 
(processo T-194/04), como no caso do n.º 5 do artigo 4.º, onde o termo "prejudicar" é 
demasiado lato. Na alínea e) do n.º 1 é incluída uma referência à legislação comunitária 
relativa aos dados pessoais. O n.º 4 do artigo 4.º é alterado de modo a ter plenamente em 
conta a Convenção de Aarhus, bem como os princípios enunciados no acórdão proferido no 
processo"Turco" (processos C-39/05 P e C-52/05 P).

Alteração 6

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 se referir a 
informações prestadas à Comissão 
relativas à aplicação da legislação da 
União, até ao momento em que seja 
iniciado um processo judicial perante um 
Tribunal, 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. A 
instituição aprecia o fundamento das 
referidas razões apresentadas pelo Estado-
Membro.
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Or. en

Justificação

Os Estados-Membros apenas devem poder solicitar às instituições que recusem o acesso aos 
seus documentos se esses pedidos se fundamentarem nas excepções previstas no artigo 4.º. O 
TJCE confirmou isto mesmo no processo IFAW (C-64/05). Os Estados-Membros não têm 
direito de veto no que diz respeito a documentos deles emanados, nem dispõem do direito de 
invocar o disposto na sua própria legislação para justificar a confidencialidade. Em 
conformidade com a recomendação 4 da resolução Cashman de 2006, deve igualmente ser 
facultado acesso às informações prestadas pelos Estados-Membros à Comissão relativas à 
aplicação da legislação da União, até que seja iniciado um processo judicial perante um 
Tribunal.

Alteração 7

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 
posição.

3. No caso de recusa total ou parcial, 
sempre que o requerente ponha em 
dúvida a autenticidade dos prejuízos 
incorridos para os interesses em causa 
e/ou sustente que 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.

Or. en

Justificação

O n.º 3 do artigo 7.º é alterado de modo a incluir um procedimento para os casos em que um 
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requerente tenha dúvidas relativamente à questão dos prejuízos advindos para os interesses 
invocados e/ou sustente que existe um interesse público superior na divulgação. O Provedor 
de Justiça poderá avaliar a questão dos prejuízos incorridos ou da existência de um interesse 
público superior e informar a instituição e o requerente sobre os resultados da sua avaliação. 
Este procedimento não diminui os direitos do requerente e, ao invés, faculta orientações à
instituição e reforça a convicção do requerente de que, quando um pedido é rejeitado, os 
prejuízos potenciais são reais e o eventual interesse público superior foi analisado de uma 
forma séria e objectiva.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 8  n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os pedidos confirmativos devem ser 
prontamente tratados. No prazo de 30 dias 
úteis a contar da data de registo do pedido, 
a instituição concederá acesso ao 
documento solicitado e facultará, dentro do 
mesmo prazo, o acesso ao mesmo nos 
termos do artigo 10.º ou, mediante resposta 
por escrito, indicará os motivos pelos quais 
recusa total ou parcialmente o acesso. No 
caso de a instituição recusar total ou 
parcialmente o acesso, deve informar o 
requerente das vias de recurso possíveis.

1. Os pedidos confirmativos devem ser 
prontamente tratados. No prazo de 15 dias 
úteis a contar da data de registo do pedido, 
a instituição concederá acesso ao 
documento solicitado e facultará, dentro do 
mesmo prazo, o acesso ao mesmo nos 
termos do artigo 10.º ou, mediante resposta 
por escrito, indicará os motivos pelos quais 
recusa total ou parcialmente o acesso. No 
caso de a instituição recusar total ou 
parcialmente o acesso, deve informar o 
requerente das vias de recurso possíveis.

Or. en

Justificação

A prorrogação do prazo proposta pela Comissão resultaria num enfraquecimento das 
normas. 15 dias úteis (3 semanas) devem ser suficientes para que uma instituição possa
tomar e comunicar uma decisão sobre um pedido confirmativo, tanto mais que o prazo pode 
ser prorrogado quando circunstâncias excepcionais o exigirem.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

1. Documentos sensíveis são os 1. Documentos sensíveis são os 
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documentos emanados das instituições ou 
das agências por elas criadas, dos 
Estados-Membros, de Estados terceiros ou 
de organizações internacionais, 
classificados como «TRÈS SECRET/TOP 
SECRET», «SECRET» ou 
«CONFIDENTIEL» por força das regras 
em vigor no seio da instituição em causa
que protegem os interesses essenciais da 
União Europeia ou de um ou vários dos 
seus Estados-Membros abrangidos pelo n.º 
1, alínea a), do artigo 4.º, em especial a
segurança pública, a defesa e as questões 
militares.

documentos emanados das instituições ou 
das agências por elas criadas, dos 
Estados-Membros, de Estados terceiros ou 
de organizações internacionais, 
classificados como «TRÈS SECRET/TOP 
SECRET», «SECRET» ou 
«CONFIDENTIEL» por força das regras 
comuns estabelecidas pelas instituições 
que protegem os interesses essenciais da
União Europeia ou de um ou vários dos 
seus Estados-Membros abrangidos pelo n.º 
1, alíneas a) e b), do artigo 4.º, no que 
respeita à segurança pública, à defesa e às
questões militares.

2. Os pedidos de acesso a documentos 
sensíveis no âmbito dos procedimentos 
previstos nos artigos 7.º e 8.º serão tratados 
exclusivamente por pessoas autorizadas a 
tomar conhecimento do conteúdo desses 
documentos. Sem prejuízo do disposto no 
n.º 2 do artigo 11.º, cabe a estas pessoas 
precisar as referências dos documentos 
sensíveis que poderão ser inscritas no 
registo público.

2. Os pedidos de acesso a documentos 
sensíveis no âmbito dos procedimentos 
previstos nos artigos 7.º e 8.º serão tratados 
exclusivamente por pessoas autorizadas a 
tomar conhecimento do conteúdo desses 
documentos. Sem prejuízo do disposto no 
n.º 2 do artigo 11.º, cabe a estas pessoas 
precisar as referências dos documentos 
sensíveis que poderão ser inscritas no 
registo público.

3. Os documentos sensíveis só serão 
registados ou divulgados mediante acordo 
da entidade de origem.

3. Os documentos sensíveis só serão 
registados ou divulgados mediante acordo 
da entidade de origem.

4. Qualquer instituição que decida recusar 
o acesso a um documento sensível deve 
fundamentar essa decisão de forma que não 
prejudique os interesses protegidos ao 
abrigo do artigo 4.º.

4. Qualquer instituição que decida recusar 
o acesso a um documento sensível deve 
fundamentar essa decisão de forma que não 
prejudique os interesses protegidos ao 
abrigo do artigo 4.º.

5. Os Estados-Membros tomarão as 
medidas adequadas para assegurar o 
respeito dos princípios previstos no 
presente artigo e no artigo 4.º no âmbito do 
tratamento dos pedidos de documentos 
sensíveis.

5. Os Estados-Membros tomarão as 
medidas adequadas para assegurar o 
respeito dos princípios previstos no 
presente artigo e no artigo 4.º no âmbito do 
tratamento dos pedidos de documentos 
sensíveis.

6. As regras previstas nas instituições 
relativas aos documentos sensíveis serão 
tornadas públicas.

6. As regras comuns previstas nas 
instituições relativas aos documentos 
sensíveis serão tornadas públicas.

7. A Comissão e o Conselho informarão o
Parlamento Europeu sobre os documentos 
sensíveis, em conformidade com as 
modalidades acordadas entre as 
instituições.

7. A Comissão e o Conselho velarão por 
um controlo adequado por parte do
Parlamento Europeu no que se refere aos
documentos sensíveis, em conformidade 
com as modalidades acordadas entre as 
instituições, as quais serão tornadas 
públicas.
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8. Os acordos bilaterais com países 
terceiros ou organizações internacionais 
não devem impedir o Conselho ou a 
Comissão de partilhar informações com o 
Parlamento Europeu.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão de não alterar o artigo 9.º não é coerente com as alterações 
propostas ao artigo 4.º, o que, presentemente, torna incoerente e incorrecta a referência 
contida no n.º 1 deste artigo. Em conformidade com o artigo 255.º do Tratado CE, as 
condições e os limites estabelecidos para o acesso aos documentos serão igualmente 
definidos no âmbito da co-decisão. Portanto, é imperioso  além de ser conforme com a base 
jurídica  que as instituições adoptem regras comuns em matéria de classificação. Na 
recomendação 3 da resolução Cashman afirma-se que, no contexto do controlo parlamentar, 
o regulamento deve garantir um controlo adequado por parte do Parlamento Europeu no que 
diz respeito aos documentos sensíveis. Na mesma perspectiva, o regulamento deverá 
estabelecer claramente que os acordos celebrados com países terceiros ou organizações 
internacionais não devem impedir o Conselho e a Comissão de partilhar informações 
confidenciais com o Parlamento.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

1. O acesso aos documentos pode ser 
exercido, quer mediante consulta in loco, 
quer mediante emissão de uma cópia, 
incluindo, quando exista, uma cópia 
electrónica, segundo a preferência do 
requerente. 

1. O acesso aos documentos pode ser 
exercido, quer mediante consulta in loco, 
quer mediante emissão de uma cópia, 
incluindo, quando exista, uma cópia 
electrónica, segundo a preferência do 
requerente. 

2. Se um documento estiver disponível 
publicamente e for facilmente acessível 
pelo requerente, a instituição poderá 
cumprir a sua obrigação de possibilitar o 
acesso aos documentos informando o 
requerente sobre a forma de obter o 
documento solicitado.

2. Se um documento estiver disponível 
publicamente e for facilmente acessível 
pelo requerente, a instituição poderá 
cumprir a sua obrigação de possibilitar o 
acesso aos documentos informando o 
requerente sobre a forma de obter o 
documento solicitado.

3. Os documentos serão fornecidos numa 
versão e num formato existentes (inclusive 
em formato electrónico ou outro formato 
alternativo, tal como Braille, letras grandes 

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

ou banda magnética), 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.

4. O custo de produção e envio das cópias 
poderá ser cobrado ao requerente. O 
montante cobrado não poderá ser superior 
ao custo real da produção e envio das 
cópias. As consultas in loco, as cópias de 
menos de 20 páginas A4 e o acesso directo 
sob forma electrónica ou através do registo 
serão gratuitos.

4. O custo de produção e envio das cópias 
poderá ser cobrado ao requerente. O 
montante cobrado não poderá ser superior 
ao custo real da produção e envio das 
cópias. As consultas in loco, as cópias de 
menos de 20 páginas A4 e o acesso directo 
sob forma electrónica ou através do registo 
serão gratuitos.

5. O presente regulamento não derroga as 
modalidades de acesso específicas 
estabelecidas na legislação comunitária 
ou nacional, como o pagamento de uma 
taxa.

Or. en

Justificação

A fim de manter as normas actualmente em vigor, o n.º 5 deve ser suprimido. As instituições 
deveriam aproveitar a ocasião que esta revisão do regulamento oferece para adoptar normas 
abertas. Em virtude dos princípios básicos do regulamento e da sua base jurídica, o acesso 
aos documentos não deve ser limitado por nenhum tipo de software ou sistema operativo 
utilizado por uma instituição.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 11  n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As instituições devem tomar 
imediatamente as medidas necessárias para 
estabelecer um registo que deve estar 
operacional até 3 de Junho de 2002.

3. As instituições devem tomar 
imediatamente as medidas necessárias para 
estabelecer um registo baseado em normas 
abertas e na interoperabilidade que deve 
estar operacional até ..... .

Or. en
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Justificação

A fim de assegurar que os registos baseados em normas abertas e na interoperabilidade 
sejam estabelecidos e estejam operacionais em tempo útil, deve ser fixado um prazo claro.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 12

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, na medida 
do possível, acesso público directo aos 
documentos sob forma electrónica ou 
através de um registo, nos termos das 
regras em vigor na instituição em causa.

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 no 
artigo 9.º.

3. Quando o acesso directo não for 
fornecido pelo registo, deverá indicar-se 
neste, tanto quanto possível, onde poderá 
ser localizado o documento.

3. Quando o acesso directo não for 
fornecido pelo registo, deverá indicar-se 
neste, tanto quanto possível, onde poderá 
ser localizado o documento.

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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Justificação

A Comissão propõe alterações às regras relativas aos registos, o que, em conjunto com 
outras alterações propostas, designadamente no que respeita à definição dos documentos, 
requer uma análise aprofundada. A fim de manter as regras em vigor, é reintegrado o texto 
do actual n.º 1 do artigo 12.º. Os n.ºs 2 e 4 do artigo 12.º são alterados de modo a incluir as 
recomendações 2 e 5 da resolução Cashman, tendo em vista melhorar as normas actuais.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2  alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As iniciativas apresentadas ao Conselho 
por um Estado-Membro ao abrigo do n.º 1 
do artigo 67.º do Tratado CE ou do n.º 2 
do artigo 34.º do Tratado UE;

a) As iniciativas apresentadas ao Conselho 
por um Estado-Membro ao abrigo do n.º 2 
do artigo 34.º do Tratado UE;

Or. en

Justificação

Já não são possíveis iniciativas apresentadas pelos Estados-Membros ao abrigo do n.º 1 do 
artigo 67.º do Tratado CE.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento aplica-se sem 
prejuízo das normas em vigor em matéria 
de direitos de autor que possam limitar o 
direito de terceiros obterem cópias de 
documentos ou reproduzirem ou 
explorarem os documentos divulgados

O presente regulamento aplica-se sem 
prejuízo das normas em vigor em matéria 
de direitos de autor que possam limitar o 
direito de terceiros reproduzirem ou 
explorarem os documentos divulgados

Or. en
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Justificação

A fim de manter as normas actualmente em vigor, o artigo 16.º não deve ser alterado e o 
texto do regulamento actual deve ser mantido.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 17  n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão publicará até .. .. .... um 
relatório sobre a aplicação dos princípios 
do presente regulamento e fará 
recomendações, incluindo, se apropriado, 
propostas para a revisão do presente 
regulamento e um programa de acção 
com medidas a tomar pelas instituições.

Or. en

Justificação

Tal como sucedeu com o regulamento actual, deverá ser apresentado um relatório sobre a 
aplicação do regulamento revisto, que deverá conter recomendações e propostas de 
melhoria, se necessárias. Conforme se explica na justificação da alteração 16, a exclusão de 
uma disposição significa uma alteração de facto ao regulamento.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-A
Medidas de execução

1. Cada instituição adaptará o respectivo 
regulamento interno às disposições do 
presente regulamento. As adaptações 
produzem efeitos a partir de .. .. .... .
2. No prazo de seis meses a contar da data 
de entrada em vigor do presente 
regulamento, a Comissão examinará a 
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conformidade das normas em vigor sobre 
o acesso aos documentos com o presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Seria conveniente definir um prazo para as instituições procederem à adaptação do 
respectivo regulamento interno. Além disso, convém encarregar a Comissão de assegurar 
que as normas em vigor em matéria de acesso aos documentos estejam em conformidade com 
o regulamento revisto. Dado que este artigo faz parte do regulamento actual, a Comissão, ao 
excluí-lo da sua proposta, está realmente a alterar neste ponto o regulamento em vigor.
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