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Registo de Transparência da UE
RESUMO

A generalização dos grupos de interesses (ou lóbis) nas instituições da UE suscitou críticas
a respeito da transparência e responsabilização no processo decisório europeu. Em
resposta a estas preocupações, o Parlamento criou o seu Registo de Transparência em
1995, seguido pela Comissão em 2008. As duas instituições fundiram, em 2011, os seus
dois instrumentos num Registo de Transparência europeu comum (RT) com base num
Acordo Interinstitucional (AI). Até ao momento, o Conselho tem mantido uma simples
posição de observador do sistema.

O Registo de Transparência é um sistema voluntário de registo para entidades que
procuram influenciar, direta ou indiretamente, o processo decisório da UE. O registo tem
crescido a um ritmo de 1 000 organizações por ano, contendo hoje mais de 7 000
organizações. Apesar de ser muito difícil fazer estimativas sobre o verdadeiro alcance do
registo, um estudo académico recente (2013) demonstrou que o registo abrange 60-75 %
dos grupos de interesses ativos a nível europeu. Em consonância com o AI, foi realizada
uma revisão política do sistema em 2013-2014. Como resultado, será introduzido um novo
sistema de registo melhorado em janeiro de 2015.

O Parlamento tem vindo a pedir desde 2008 um registo obrigatório para os lobistas ativos
nas instituições da UE, defendendo que esse dispositivo garantiria o respeito integral do
Código de Conduta por parte de todos os lobistas. Este tema é cada mais relevante,
especialmente desde que o presidente da Comissão Jean-Claude Juncker inscreveu esta
questão na agenda política, comprometendo-se a apresentar uma proposta de sistema
obrigatório até 2016, como solicitado pelo Parlamento. Além disso, desde 1 de dezembro
de 2014, a Comissão publica informações sobre as reuniões de Comissários, membros dos
seus gabinetes e diretores-gerais com lobistas.

A legislação dos Estados-Membros varia no que diz respeito à regulamentação da
atividade lobista. Só existem sistemas de registo obrigatório na Lituânia, na Polónia, na
Eslovénia, na Áustria e no Reino Unido. O Parlamento irlandês está atualmente a
desenvolver legislação para instituir um tal sistema. Existem sistemas de registo voluntário
na Alemanha, na França e nos Países Baixos.

Informações disponibilizadas:
 O que é o Registo de Transparência?
 Quadro jurídico relativo aos lóbis na UE
 Evolução do Registo de Transparência
 Rumo a um Registo de Transparência da

UE obrigatório nas instituições da UE?
 Transparência dos lóbis nos Estados-

Membros
 Referências principais



EPRS Registo de Transparência da UE

Serviço de Estudos de Apoio aos Deputados e Unidade da Transparência Página 2 de 9

O que é o Registo de Transparência?
A generalização dos grupos de interesses (ou lóbis) nas instituições da UE suscitou
críticas a respeito da transparência e responsabilização no processo decisório europeu.
Em resposta a estas preocupações, o Parlamento criou o seu Registo de Transparência
em 1995 e a Comissão criou o seu próprio registo em 2008. As duas instituições criaram
então um Registo de Transparência comum (RT) no seguimento de um Acordo
Interinstitucional (AI) entre a Comissão e o Parlamento em 2011. Continua a ser um
sistema voluntário de registo para representantes de interesses que procuram
influenciar, direta ou indiretamente, o processo decisório da UE. O Registo de
Transparência tem crescido a um ritmo médio de 1 000 entidades registadas por ano,
contando hoje com mais de 7 000 organizações. Abrange todas as organizações e
trabalhadores independentes, qualquer que seja o seu estatuto jurídico, que exerçam
atividades abrangidas pelo âmbito do Registo, incluindo lobistas internos1, associações
sindicais e profissionais, consultores profissionais, sociedades de advogados,
consultores independentes, grupos de reflexão e institutos académicos e de
investigação. A revisão do AI recentemente adotada entrará em vigor em 1 de janeiro
de 2015 e será seguida por uma atualização do
sistema.

Quadro jurídico relativo aos lóbis na UE
Definição da atividade lobista
O termo lobista vem da palavra inglesa «lobby»,
que representa um átrio onde os deputados
podem ser abordados antes ou depois dos debates.
É essencialmente entendido como um esforço
concertado para influenciar a elaboração de
políticas e o processo de decisão, com vista a obter
um determinado resultado por parte das
autoridades governamentais e representantes
eleitos.2 Os lóbis inserem-se, portanto, numa
perspetiva mais alargada da «representação de
interesses», mas estão limitados aos seus aspetos
legislativos e executivos.3

O AI sobre o Registo de Transparência não utiliza o
termo «lobista» (representantes de grupos de
interesses), referindo-se antes a «organizações e
pessoas que participem na formulação e execução
de políticas da UE». O Acordo utiliza uma definição
baseada nas ações (ou seja, a qualificação de uma
entidade como lobista depende daquilo que a organização faz e não do seu estatuto
jurídico). As atividades lobistas abrangem, por conseguinte, todas as atividades
exercidas com o objetivo de influenciar direta ou indiretamente a formulação ou
execução de políticas e os processos de tomada de decisões das instituições da UE,
independentemente do canal ou meio de comunicação.4 A definição da UE, que engloba
também as atividades lobistas indiretas, tem um âmbito muito abrangente quando
comparada com outros sistemas semelhantes.5

O AI apresenta os seguintes exemplos
não exaustivos de atividades lobistas:
• contactos com deputados,

funcionários ou outro pessoal das
instituições da UE;

• preparação, circulação e
comunicação de cartas, de
material informativo ou de
documentos de discussão e de
tomada de posições;

• organização de eventos, reuniões ou
atividades de promoção e eventos
sociais ou conferências para os quais
sejam enviados convites a
deputados, funcionários ou outro
pessoal das instituições da UE;

• contribuições voluntárias e
participação em consultas formais
sobre propostas legislativas ou
outros atos normativos, bem
como outras consultas abertas.

http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/homePage.do
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:191:0029:0038:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:191:0029:0038:PT:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0376+0+DOC+XML+V0//PT
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2016-2017
2.ª Revisão do RT; apresentação
da proposta de RT obrigatório

1 de abril de 2015
Prazo para todas as entidades

registadas
cumprirem o novo sistema

Janeiro de 2015
Lançamento da página web do

novo RT
15 de abril de 2014

PE & Comissão assinam o novo AI
Março de 2014

Relatório Gualtieri (AFCO)
Junho-dezembro de 2013

1.ª Revisão do AI sobre o RT pelo
Grupo de Alto Nível
(Wieland/Šefčovič)

23 de junho de 2011
AI sobre o RT assinado e RT

lançado
23 de junho de 2008

Comissão estabelece o seu registo
de representantes de interesses

8 de maio de 2008
Resolução do PE (Stubb/Friedrich)

solicitando um RT comum e
obrigatório

2006
Livro Verde da Comissão sobre a
Iniciativa Europeia em matéria de

Transparência
1996

PE estabelece o seu registo para
membros acreditados de lóbis

Lóbis e transparência no direito primário da UE
A transparência dos lóbis não está regulamentada nos Tratados. Contudo, é referida a
importância de fazer consultas nos termos do artigo 11.º, n.º 1, do TUE, que obriga as
instituições da UE a dar «aos cidadãos e às associações representativas a possibilidade
de expressarem e partilharem publicamente os seus pontos de vista sobre todos os
domínios de ação da União». Nos termos do n.º 2 do mesmo artigo, «as instituições
estabelecem um diálogo aberto, transparente e regular com as associações
representativas e com a sociedade civil».

Além disso, a Comissão é especificamente obrigada a «assegurar a coerência e a transparência
das ações da União» através de «amplas consultas às partes interessadas». Um artigo específico
do TFUE abrange o diálogo com os grupos religiosos (artigo 17.º, n.º 3, TFUE). Por conseguinte, a
própria atividade lobista – entendida como a participação dos representantes de interesses no
diálogo com as instituições da UE – tem uma clara base jurídica nos Tratados como um
elemento de democracia participativa.

O caráter transparente deste diálogo é explicitamente referido no
artigo 11.º, n.º 2, do TUE (diálogo aberto, transparente e
regular). Além disso, a questão da transparência é abordada
no artigo 15.º do TFUE, exigindo que a atuação de todas
as instituições da UE se paute «pelo maior respeito
possível do princípio da abertura», a fim de
assegurar a responsabilização das instituições
da UE e, por conseguinte, a possibilidade de
controlo democrático. Alguns defendem,
portanto, que existe uma tensão entre o
princípio da transparência (que requer a divulgação de
todos os contactos) e o princípio da abertura (que
requer acesso sem restrições a funcionários e membros
das instituições).6

Evolução do Registo de Transparência
Situação antes de 2011
Inicialmente, os lóbis nas instituições da UE não estavam
sujeitos a qualquer regulamentação. Só em 1995 é que o
PE estabeleceu o seu registo de lobistas com acesso ao
Parlamento. O registo era, na verdade, uma lista de
representantes de interesses com acesso de longo prazo
às instalações do PE. Em maio de 2011, cerca de 4 000
pessoas integravam o registo, mas nem todas eram
lobistas verificados. Nessa altura, as únicas informações
constantes do registo eram os nomes das pessoas e das
organizações representadas.

A Comissão introduziu um registo voluntário de lobistas
em junho de 2008, após adotar um Código de Conduta
para representantes de interesses um mês antes. O
registo da Comissão fazia parte de uma Iniciativa
Europeia em matéria de Transparência (IET). O registo
cresceu, contendo mais de 3 900 organizações em 2011.

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/ai0003_pt.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/ai0003_pt.htm
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Registo de Transparência Comum (desde 2011)
Numa resolução de 8 de maio de 2008, o PE solicitou o estabelecimento de um Registo
de Transparência obrigatório, que abrangeria todas as instituições legislativas e
executivas da UE (Comissão, Parlamento e Conselho). Como resultado, em 23 de junho
de 2011, foi assinado um Acordo Interinstitucional sobre o Registo de Transparência. O
registo continua a ser voluntário, mas são exigidos aos lobistas mais dados do que nos
anteriores registos. As entidades registadas têm de fornecer uma estimativa dos custos
anuais relacionados com as atividades abrangidas pelo Registo de Transparência e o
número de pessoas que participam nessas atividades, bem como divulgar todos os
financiamentos da União que recebem. As propostas legislativas que acompanham
devem também ser especificadas. O registo nesta base de dados pública é efetuado em
linha e as entidades registadas têm de atualizar os seus dados anualmente. Há um
procedimento para introduzir queixas contra as entidades registadas que não cumprem
o Código de Conduta aplicável.

O AI inclui um Código de Conduta que as entidades registadas devem respeitar. Os seus
12 pontos abrangem aspetos como o dever de se identificarem nas relações com
funcionários e membros das instituições, divulgando o seu nome e a organização que
representam, bem como os interesses, objetivos e metas promovidas e, se aplicável,
revelarem os seus clientes. As entidades registadas assumem que não obterão nem
tentarão obter informações ou qualquer decisão de modo desonesto, não induzirão
funcionários e membros a violar as regras e normas que os vinculam e assegurarão que
os antigos funcionários da UE contratados como lobistas respeitam as obrigações em
matéria de confidencialidade.

O registo é gerido pelo Secretariado Comum do Registo de Transparência. O
Secretariado monitoriza toda a base de dados através de um sistema de verificações
aleatórias para verificar a exatidão dos dados. Atualmente, efetua cerca de 800
verificações por ano. As entidades registadas que não procedam às atualizações
exigidas ou não cooperem são excluídas do sistema. O Secretariado publica relatórios
anuais, datando o último de 2013, com estatísticas e um resumo das atividades.
Gráfico 1: Entidades inscritas no Registo de Transparência em 19 de novembro de 2014 (total:
7 065)

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=EN&reference=2007/2115(INI)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:191:0029:0038:PT:PDF
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/ri/registering.do?locale=pt
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/ri/registering.do?locale=pt
http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/about-register/codeOfConduct.do?locale=pt
http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/about-register/jointSecretariat.do?locale=pt
http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/about-register/reportsAndPublications.do?locale=pt
http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/openFile.do?fileName=transparency_register_report_20131127_pt.pdf
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Como mostra o gráfico 1, estão neste momento inscritas no Registo de Transparência
mais de 7 000 organizações e lobistas independentes. O gráfico 2 mostra o
desenvolvimento dos registos desde que o registo comum foi lançado em junho de
2011.

O Registo de Transparência está disponível em linha e pode ser consultado e
descarregado livremente em formato de governo aberto. Podem ser feitas pesquisas na
base de dados e a informação pode ser filtrada de acordo com o tipo de organização, os
seus representantes e o acesso ou não ao PE, a localização da atividade em Bruxelas,
etc.

Gráfico 2: Evolução das inscrições no Registo de Transparência desde o seu lançamento

Revisão de 2013 do Registo de Transparência
Grupo de trabalho de alto nível
Um grupo de trabalho de alto nível conjunto entre PE e Comissão7 reviu o AI, adotando
um projeto de texto provisório em dezembro de 2013 com recomendações para revisão
política e técnica. A principal recomendação incluía definições mais claras (p. ex.:
influência direta e indireta), uma nova disposição pela qual se prevê que uma entidade
se regista quando as atividades relevantes estão em preparação, disposições mais
pormenorizadas sobre as atividades relevantes, disposições sobre o incentivo ao
registo, novas disposições sobre alertas e queixas, disposições que exigem informações
mais pormenorizadas aos lobistas (p. ex.: em grupos de alto nível, comités consultivos,
grupos de peritos, inscrição ou participação em intergrupos do PE ou fóruns industriais,
outras estruturas ou plataformas apoiadas pela UE, etc.). Por fim, foram efetuadas
alterações ao Código de Conduta para aplicar os seus princípios a todos os
representantes, e não apenas aos registados.8

O Código de Conduta estabelece regras precisas com vista a evitar situações em que os lobistas
possam prejudicar a conduta adequada de membros e funcionários das instituições. Em
particular, os lobistas devem respeitar todas as regras, todos os códigos e todas as práticas de
boa governação estabelecidos pelas instituições da União, e abster-se de qualquer obstrução à
execução e à aplicação dessas regras, códigos e práticas. Não podem induzir membros ou
funcionários a violar as regras e normas de comportamento que lhes são aplicáveis. Além disso,
caso empreguem antigos funcionários ou outros agentes da União (ou assistentes ou estagiários

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?locale=pt&action=prepareView
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/search.do?locale=pt&reset=
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-528.034+01+DOC+PDF+V0//PT&language=PT
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de membros), os lobistas devem respeitar a obrigação que incumbe a essas pessoas de cumprir
as regras e os requisitos de confidencialidade que lhes são aplicáveis. Por fim, os lobistas devem
respeitar todas as normas estabelecidas nos direitos e responsabilidades de antigos membros
de ambas as instituições.

O relatório Gualtieri
Um relatório do PE sobre a alteração do AI, debatido na Comissão AFCO (relator:
Roberto Gualtieri, S&D, Itália), foi aprovado pelo
plenário em 15 de abril de 2014, com a aprovação
pelo PE do AI revisto. Simultaneamente, o PE
reiterou o seu pedido relativo a um registo
obrigatório, solicitando que a Comissão apresente
uma proposta de regulamento até ao final de 2016.
O Parlamento salientou também a ideia de uma
«pegada legislativa» ser apensa, a título voluntário,
aos relatórios elaborados pelos deputados, indicando
todos os lobistas que tiverem um impacto substancial
nos relatórios.

O Registo de Transparência após 2015
O AI revisto entrará em vigor em 1 de janeiro de
2015 e todas as entidades registadas terão de
atualizar os seus dados em conformidade. O novo
sistema visa melhorar substancialmente a qualidade
dos dados – solicitando informações mais precisas e atualizadas, fornecendo uma
monitorização mais específica da base de dados e chamando a atenção das partes
interessadas para o RT e os novos requisitos.

As instituições decidiram reforçar o sistema através de incentivos, a fim de encorajar o
registo de todos os representantes de interesses relevantes. Os principais incentivos até
ao momento foram a possibilidade de as entidades registadas solicitarem acesso ao PE
(existem atualmente mais de 4 900 pessoas com acreditação para entrar no PE) e
receberem alertas da Comissão sobre os próximos roteiros e consultas públicas. Novos
incentivos têm vindo a ser introduzidos. Por parte da Comissão, tal inclui um
tratamento diferenciado das organizações registadas durante as consultas públicas
como parte de grupos de peritos ou comités consultivos. Os funcionários da Comissão
são incitados a perguntar, antes das suas reuniões, às partes interessadas se estão
registadas e os Comissários, os membros dos seus gabinetes e os diretores-gerais só se
reunirão com entidades registadas quando as suas atividades forem abrangidas por
uma obrigação de registo no RT. O patrocínio da Comissão só será concedido a
entidades registadas, quando as suas atividades forem abrangidas por uma categoria
que o exija.

A Mesa do Parlamento já introduziu uma nova regra9 estabelecendo que os oradores em
audições de comissões do PE devem pertencer a organizações registadas, quando as suas
atividades exijam o seu registo no RT. Além disso, os procedimentos de acreditação serão
otimizados e melhorados e deverá ser introduzido um pacote de incentivos mais aprofundado
na primavera de 2015.

Atividade lobista direta vs. indireta
O AI revisto sobre o RT inclui uma
definição clara dos lóbis diretos e
indiretos (influenciar a elaboração de
políticas):
 «influenciar diretamente» significa

influenciar através de um contacto
ou comunicação direta com as
instituições da UE ou de outra ação
no seguimento de tais atividades.

 «influenciar indiretamente» significa
influenciar através do uso de vetores
intermediários, tais como a
comunicação social, a opinião pública,
conferências ou eventos sociais,
visando as instituições da UE.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=PT&reference=P7-TA-2014-0376
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Rumo a um Registo de Transparência obrigatório nas instituições da UE?
Críticas ao atual sistema
O atual sistema é voluntário; portanto, não é ilegal proceder a atividades lobistas nas
instituições da UE sem ter efetuado o registo. De acordo com investigações recentes, o
RT abrange aproximadamente 75 % de organizações empresariais e 60 % de ONG ativas
em ações lobistas nas instituições da UE.

O PE solicitou o estabelecimento de um registo obrigatório em 2008, 2011 e 2014.

Várias partes interessadas apoiam este pedido, entre elas a Associação Europeia de
Empresas de Consultoria no Domínio Europeu e a Transparência Internacional. Contudo,
a OCDE, embora saliente a importância da transparência e a necessidade de aplicação,
não recomenda inequivocamente a introdução de registos obrigatórios.

Vontade política da Comissão Juncker
O Presidente da Comissão Jean-Claude Juncker prometeu que a Comissão daria o
exemplo no âmbito da transparência e incumbiu o primeiro vice-presidente Frans
Timmermans de preparar uma proposta de AI que crie um registo de lóbis obrigatório
abrangendo a Comissão, o Parlamento e o Conselho. Em 1 de dezembro de 2014, a
Comissão comprometeu-se a publicar informações referentes às reuniões dos
Comissários, membros dos seus gabinetes e diretores-gerais com os lobistas.10

Problema de base jurídica
A UE pode aprovar legislação impondo obrigações a cidadãos e empresas somente se
tiver competência explícita para tal. O artigo 298.º, n.º 2, do TFUE permite ao
Parlamento e ao Conselho estabelecer, de acordo com o processo legislativo ordinário,
disposições que assegurem que as instituições da UE realizam as suas missões com o
apoio de uma administração europeia aberta e independente. Contudo, tal permitiria à
UE regular a questão da transparência apenas em relação a funcionários da UE, não no
que diz respeito aos lobistas.

Por conseguinte, a única base jurídica que poderia ser utilizada é a cláusula de flexibilidade do
artigo 352.º do TFUE. Este prevê que, se for necessária uma ação da UE para atingir um dos
seus objetivos e caso não exista qualquer base jurídica nos tratados, podem ser adotadas as
medidas adequadas utilizando um processo legislativo especial (unanimidade no Conselho,
aprovação no PE). O objetivo a prosseguir pela UE seria o da transparência (artigos 1.º e 15.º do
TFUE e artigos 10.º e 11.º do TUE). Resta saber como seria um sistema obrigatório baseado num
AI, como sugerido pelo Presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, por oposição a um
sistema obrigatório baseado num regulamento.

Transparência dos lóbis nos Estados-Membros
A maioria dos Estados-Membros não possui qualquer tipo de registo de lóbis. Existem
atualmente registos de transparência obrigatórios para lobistas em quatros países da
UE (Áustria, Lituânia, Polónia, Eslovénia). Será introduzido brevemente um registo
equivalente no Reino Unido. Na Irlanda, será introduzido em 2015.11 Três países
possuem registos voluntários (Croácia, Alemanha e Roménia).

http://www.palgrave-journals.com/iga/journal/v2/n2/pdf/iga20133a.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=EN&reference=2007/2115(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=EN&reference=2010/2291(ACI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=PT&reference=P7-TA-2014-0376
http://www.epaca.org/newsroom/30/47/EPACA-welcomes-European-Parliament-s-call-for-a-mandatory-Transparency-Register
http://www.epaca.org/newsroom/30/47/EPACA-welcomes-European-Parliament-s-call-for-a-mandatory-Transparency-Register
http://www.transparencyinternational.eu/focus_areas/lobbying-the-eu/
http://www.oecd.org/corruption/ethics/Lobbying-Brochure.pdf
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_en.pdf
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/timmermans_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/538921/EPRS_BRI%282014%29538921_REV1_EN.pdf
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Quadro 1: Regulamentação da atividade lobista nos Estados-Membros da UE
Estado-

Membro12
Legislação

relativa a lobistas
Código de Conduta

para lobistas
Registo de

Transparência para
lobistas

Áustria Sim, desde 2013 Sim, através de
legislação

Sim, obrigatório

Croácia Não Não Voluntário,
autorregulado

República
Checa

Não Autorregulação Não

Dinamarca Não Autorregulação Não (existia em 2012)
Finlândia Não Autorregulação (2012) Não
França Regimento da

Assembleia Nacional
(1/1/2014)

Aprovado pela Mesa da
Assembleia Nacional

Sim, voluntário

Alemanha Regimento do
Bundestag

Não Registo voluntário para
lobistas do Bundestag

Irlanda Lei do Registo de Lóbis
de 2014 (pendente)

Será introduzido pela
Lei do Lóbi

Será tornado obrigatório
no âmbito da Lei do Lóbi

Itália13 Não Autorregulação Não
Letónia Não Autorregulação (2012) Não
Lituânia Lei do Lóbi de 2001 Código de Ética dos

Lobistas
Sim, obrigatório

Países Baixos Regimento Parlamentar
(desde 2012)

Não Registo obrigatório das
entidades que acedem ao
Parlamento

Polónia Legislação (7.3.2006) Não Sim, obrigatório
Roménia Não Autorregulação (2010) Sim, voluntário
Eslovénia Legislação (2011) Autorregulação Obrigatório, através de

legislação
Espanha Não Autorregulação Não
Suécia Não Autorregulação (2005) Não
Reino Unido Lei sobre a

Transparência da
Atividade Lobista de
2014

Não Obrigatório
(brevemente)
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regulation?, Interest Groups & Advocacy 2 (2013): 139–162.
Zibold F. Lobbying the EU institutions, Biblioteca do PE (2013).
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Notas finais
1 Os «lobistas internos» são empresas ou grupos de empresas (com ou sem personalidade jurídica) que exerçam por

conta própria atividades internas de defesa de causas, lobbying, promoção, negócios públicos e relações com
autoridades públicas.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130538/LDM_BRI(2013)130538_REV1_EN.pdf
http://www.palgrave-journals.com/iga/journal/v2/n2/pdf/iga20133a.pdf
http://www.palgrave-journals.com/iga/journal/v2/n2/pdf/iga20133a.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130558/LDM_BRI(2013)130558_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493038/IPOL-AFCO_ET%282013%29493038_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493038/IPOL-AFCO_ET%282013%29493038_EN.pdf
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2 Conselho da Europa, doc. 11937, 5 de junho de 2009, Lobbying in a democratic society (European code of conduct on
lobbying) (atividade lobista numa sociedade democrática – Código de Conduta Europeu relativo à atividade lobista).

3 M. Nettesheim, Interest representatives' obligation to register in the Transparency Register: EU competences and
commitments to fundamental rights, Departamento Político do PE Estudo C (2013), p. 11.

4 Artigo 7.º do AI.
5 J. Greenwood & J. Dreger, The Transparency Register: A European vanguard of strong lobby regulation?, Interest

Groups & Advocacy 2 (2013): 139–162, p. 3.
6 Cfr. Nettesheim, op. cit., p. 8.
7 O grupo era constituído pelo vice-presidente Rainer Wieland (PPE, Alemanha), por Anni Podimata (S&D, Grécia),

Edward McMillan-Scott (ALDE, Reino Unido), Isabelle Durant (Verdes/ALE, Bélgica), Oldřich Vlasák (ECR, República
Checa), Jiři Maštálka (GUE/NGL, República Checa) e pelo vice-presidente da Comissão Maroš Šefčovič.

8 O Código revisto estabelece que: «As Partes consideram que todos os representantes de interesses, registados ou
não, que com elas interagem, quer de forma pontual quer com regularidade, devem comportar-se em
conformidade com o presente Código de Conduta.»

9 Regras sobre audições públicas (Decisão da Mesa de 18 de junho de 2003, com a última redação que lhe foi dada
em 16 de junho 2014). PE 422.597.

10 Ver as decisões da Comissão de 25 de novembro de 2014 sobre a divulgação de informações relativas às reuniões
entre membros da Comissão e organizações e trabalhadores independentes, C(2014) 9051 final, e entre diretores-
gerais da Comissão e organizações e trabalhadores independentes, C(2014) 9048 final.

11 Neste momento, debate-se um projeto de lei no Parlamento.
12 Os restantes Estados-Membros – Bélgica, Bulgária, Chipre, Estónia, Grécia, Luxemburgo, Malta, Portugal e

Eslováquia – não possuem legislação, código de conduta ou registo. A Hungria tinha legislação sobre lóbis e um
registo, mas deixaram de estar em vigor em 2011.

13 Em Itália, existem certas regras relativas aos lóbis a nível regional, sendo que a região da Toscânia tem um registo
de lobistas.
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