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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre a transparência, responsabilidade e integridade nas instituições da UE 

(2015/2041(INI)) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a sua decisão, de 15 de abril de 2014, referente à alteração do acordo 

interinstitucional sobre o registo de transparência (registo de representantes de grupos 

de interesses da UE), 

– Tendo em conta a decisão da Comissão, de 25 de novembro de 2014, de não se reunir 

com representantes de grupos de interesses não registados e de publicar informações 

sobre as suas reuniões com grupos de interesses, 

– Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais, bem como os 

pareceres da Comissão do Comércio Internacional, da Comissão do Controlo 

Orçamental, da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, da 

Comissão dos Assuntos Jurídicos e da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e 

dos Assuntos Internos (A8-0000/2015), 

A. Considerando que a União «respeita o princípio da igualdade dos seus cidadãos, que 

beneficiam de igual atenção por parte das suas instituições» (artigo 9.º do Tratado da 

União Europeia), que «todos os cidadãos têm o direito de participar na vida democrática 

da União» e que «as decisões são tomadas de forma tão aberta e tão próxima dos 

cidadãos quanto possível» (artigo 10.º, n.º 3); 

B. Considerando que, na maioria dos aspetos, as instituições da UE já superam as 

instituições políticas nacionais e regionais em termos de transparência, responsabilidade 

e integridade; 

C. Considerando que, dada a maior distância existente entre a UE e os seus cidadãos, as 

instituições da UE têm de pugnar pelos mais elevados padrões de transparência, 

responsabilidade e integridade; 

D. Considerando que os grupos de interesses parciais e não transparentes constituem uma 

grave ameaça para a elaboração de políticas e para o interesse público; 

Introduzir uma pegada legislativa, tornando o registo dos grupos de interesses tão 

obrigatório quanto possível 

1. Considera que a Comissão, o Parlamento e o Conselho devem registar e divulgar todos 

os contributos dos lobistas/representantes de grupos de interesses para os projetos de 

políticas, a legislação e as alterações, a título de «pegada legislativa»; propõe que esta 

«pegada legislativa» consista num formulário anexo aos relatórios, onde sejam 

indicados todos os representantes de grupos interesses com os quais os responsáveis por 

um determinado processo se tenham reunido durante o processo de elaboração de cada 

relatório, bem como num segundo documento em que sejam enumerados todos os 
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contributos recebidos por escrito; 

2. Exorta a Comissão a expandir e melhorar a sua atual iniciativa, conforme estabelecida 

na decisão, de 25 de novembro de 2014, sobre a divulgação de informações relativas às 

reuniões mantidas entre membros da Comissão e organizações ou trabalhadores 

independentes; considera que o registo dos dados relativos aos encontros deve ser 

alargado, de forma a incluir todas as partes envolvidas no processo de elaboração de 

políticas da UE; 

3. Exorta a Comissão a tornar facilmente acessíveis ao público todas as informações sobre 

a influência dos grupos de interesses através de uma base de dados centralizada em 

linha; 

4. Considera que os deputados ao Parlamento Europeu que tenham sido nomeados 

relatores ou presidentes de Comissão têm uma responsabilidade acrescida no que 

respeita a manter a transparência relativamente aos contactos estabelecidos com 

representantes de grupos de interesses, dado o papel que desempenham na elaboração 

da legislação da UE; 

5. Propõe a alteração do Código de Conduta, de modo a que os relatores e presidentes das 

comissões sejam obrigados a seguir a prática de só se reunirem com representantes de 

grupos de interesses registados, de divulgarem em linha as informações relativas a essas 

reuniões e, no caso específico dos relatores, de publicarem uma pegada legislativa;  

6. Entende que deve ser introduzida uma alteração no sentido de estabelecer a 

obrigatoriedade de proceder a atualizações mensais sobre as despesas relacionadas com 

os grupos de interesses; 

7. Reitera o seu apelo de longa data à elaboração de um ato jurídico que fundamente o 

registo dos grupos de interesses da UE, a fim de colmatar todas as lacunas e de tornar o 

registo de todos os lobistas plenamente obrigatório; considera que a proposta de ato 

jurídico pode ter em conta os progressos alcançados no âmbito das alterações ao Acordo 

Interinstitucional e ao Código de Conduta do Parlamento; 

8. Reitera o seu apelo ao Conselho para que adira ao registo dos grupos de interesses com 

a maior brevidade possível; 

Transparência, responsabilidade e integridade nas relações com os representantes de 

grupos de interesses 

9. Considera que a transparência relativamente aos grupos de interesses, mediante a 

apresentação de relatórios mensais pelos seus representantes sobre as reuniões mantidas, 

constitui um elemento fundamental da futura legislação da UE; 

10. Considera que, na aceção de «comportamento inadequado» a que se refere a alínea b) 

do Código de Conduta anexado ao acordo interinstitucional alterado sobre o registo de 

transparência, a expressão inclui a recusa de convites formais para audições ou 

comissões sem razão válida; 

11. Insiste em que as sociedades de advogados registadas devem declarar no registo de 
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grupos de interesses todos os clientes em nome dos quais desempenham atividades 

abrangidas pelo registo; 

12. Solicita à Mesa que restrinja o acesso de organizações ou indivíduos não registados aos 

edifícios do Parlamento, obrigando todos os visitantes a assinar uma declaração em 

como não são representantes de grupos de interesses abrangidos pelo registo ou, em 

caso contrário, a declarar o seu registo; 

13. Considera urgente e necessário criar um sistema adequado de fiscalização das 

informações recebidas, a fim de garantir que as informações fornecidas pelas entidades 

registadas sejam pertinentes, precisas, abrangentes e atualizadas; 

14. Considera que, pelo menos, 5 % das declarações devem ser anualmente verificadas; 

15. Considera que as representações dos governos nacionais, regionais e locais não devem 

ser incluídas no registo dos grupos de interesses da UE, se estes possuírem o seu próprio 

registo obrigatório de grupos de interesses e não deixarem margem à inclusão de 

intervenientes privados ou representantes de empresas; 

Defender a integridade face aos conflitos de interesses 

16. Considera que, além dos membros escolhidos de entre os deputados ao Parlamento 

Europeu, o Comité Consultivo deve integrar uma maioria de membros externos, os 

quais terão necessariamente de ser peritos qualificados em matéria de regulação 

deontológica selecionados por concurso público, bem como incluir membros da 

sociedade civil; 

17. Considera que o Código de Conduta deve ser alterado, a fim de conferir ao Comité 

Consultivo alargado, em vez do Presidente, poderes para aprovar decisões finais; 

18. Entende que é importante proceder a uma alteração do Regimento no que se refere às 

declarações de interesses financeiros dos deputados, por forma a incumbir o Comité 

Consultivo e a administração de apoio de realizar verificações factuais em amostras e a 

conferir-lhes poderes para solicitar provas, sempre que necessário; 

19. Considera que o artigo 3.º do Código de Conduta dos deputados deve ser reformulado, a 

fim de impor uma proibição clara aos deputados de manterem empregos paralelos ou de 

efetuarem qualquer outra tarefa remunerada suscetível de gerar conflitos de interesses; 

20. Considera que, à remuneração paga aos deputados pelo Parlamento, deve ser deduzido 

metade do valor dos rendimentos obtidos, a título de trabalhadores por conta de outrem 

ou de trabalhadores independentes, por qualquer atividade externa exercida 

paralelamente ao mandato como deputados ao Parlamento Europeu; 

Períodos de incompatibilidade para garantir a integridade dos titulares de cargos e do 

pessoal 

21. Considera que o Código de Conduta deve ser alterado, com vista a prever um «período 

de incompatibilidade» de três anos, durante o qual os deputados não possam ser 

representantes de grupos de interesses no domínio das suas responsabilidades 

parlamentares; 
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22. Considera que, no caso dos comissários, o «período de incompatibilidade» deve ser 

alargado para três anos e que todo o pessoal da Comissão envolvido na elaboração ou na 

aplicação da legislação da UE ou dos tratados, incluindo os agentes contratuais, também 

deve estar sujeito a um período de incompatibilidade de dois anos; 

Constituição equilibrada dos grupos de peritos 

23. Congratula-se com a intenção da Comissão de dar seguimento às recomendações do 

Provedor de Justiça Europeu relativamente aos conflitos de interesses nos grupos de 

peritos; 

24. Apoia o pedido do Provedor de Justiça Europeu para que a inscrição no registo dos 

grupos de interesses seja um dos requisitos da nomeação para os grupos de peritos, se os 

membros em causa não forem funcionários governamentais e se grande parte ou a 

totalidade dos seus rendimentos adicionais não forem pagos por instituições do Estado, 

designadamente universidades; 

Integridade mediante um controlo independente do financiamento dos partidos políticos 

europeus 

25. Considera que o controlo do financiamento de partidos políticos europeus pelo 

Parlamento constitui um conflito de interesses desnecessário; 

26. Solicita que o controlo do financiamento dos partidos políticos europeus seja atribuído a 

um organismo neutro; 

Concretização do objetivo de pleno acesso a documentos 

27. Solicita que os cidadãos tenham idêntico direito de interposição de recurso, tanto ao 

solicitarem informações, como ao solicitarem documentos específicos; 

28. Considera exemplar que o Parlamento enumere todos os documentos disponíveis no 

registo em linha e insta a Comissão e o Conselho a seguirem o exemplo relativamente a 

todos os seus documentos; 

29. Considera que o Regulamento (CE) n.º 1049/2001 deve ser atualizado com caráter de 

urgência, tal como exigido no Tratado de Lisboa, alargando o seu âmbito de aplicação, a 

fim de englobar todas as instituições, órgãos e organismos da UE atualmente não 

abrangidos, nomeadamente o Conselho Europeu, o Banco Central Europeu, o Tribunal 

de Justiça da União Europeia, a Europol e a Eurojust; 

30. Solicita à Comissão que assegure que atores não pertencentes à UE que recebam fundos 

da UE respondam, tal como as instituições da UE, pela utilização desses fundos; 

31. Considera que o direito de acesso do Parlamento a documentos de outras instituições da 

UE nunca deve ser mais restrito do que o dos cidadãos, em conformidade com o 

Regulamento (CE) n.º 1049/2001; 

Transparência para efeitos de controlo do processo legislativo 

32. Lamenta que a falta de transparência do Conselho esteja a impedir os cidadãos e os 
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parlamentos nacionais de responsabilizar os governos, devido à falta de informação 

sobre as posições de cada Estado-Membro; 

33. Entende, por conseguinte, que as reuniões preparatórias do Conselho devem ser 

públicas, à semelhança das reuniões das comissões do Parlamento; 

34. Considera que os presidentes das comissões do Parlamento devem publicar 

proactivamente as atas e todos os documentos utilizados nos trílogos; 

35. Insta a Presidência do Conselho a incluir todos os documentos dos trílogos no registo de 

documentos, para que seja possível aceder-lhes de acordo com o Regulamento (CE) 

n.º 1049/2001; 

Transparência no âmbito da representação externa e das negociações da UE 

36. Considera que os deputados devem ter acesso a todos os documentos da Comissão, em 

circunstâncias excecionais, se necessário, numa sala de leitura; 

37. Considera inaceitável que o Parlamento Europeu tenha menos acesso, ou um acesso 

mais restrito, do que alguns membros dos parlamentos nacionais aos documentos das 

negociações comerciais; 

38. Insta a Comissão a pôr em prática todas as recomendações do Provedor de Justiça 

Europeu em matéria de aumento da transparência das negociações comerciais; 

39. Reconhece os progressos realizados em matéria de transparência das negociações 

comerciais, mas insiste em que os progressos alcançados no âmbito da TTIP devem ser 

alargados a todas as negociações comerciais; 

40. Considera que, ao encetar negociações comerciais, a Comissão deve publicar os 

mandatos de negociação, todas as posições de negociação, todos os pedidos e ofertas e 

todos os projetos de texto consolidado da negociação antes de cada ronda de 

negociações, para que o Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais, bem como as 

organizações da sociedade civil e o público em geral, possam emitir recomendações 

antes de terminar o período de observações relativas às negociações e de o acordo ser 

enviado para ratificação; 

41. Insta a Comissão a propor um acordo interinstitucional, a fim de codificar estes 

princípios e de os aplicar a todas as negociações comerciais; 

Transparência e responsabilidade da governação económica na área do euro 

42. Considera que as decisões tomadas ou preparadas no âmbito do Eurogrupo, do Comité 

Económico e Financeiro, das reuniões «informais» do Conselho Ecofin e das Cimeiras 

do Euro devem tornar-se transparentes e responsáveis, inclusive mediante a publicação 

das respetivas atas; 

Proteção dos denunciantes e luta contra a corrupção 

43. Lamenta a conclusão do Provedor de Justiça Europeu de que a maioria das instituições 

da UE ainda não aplicam corretamente regras em matéria de proteção de denunciantes;  
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assinala que, até à data, apenas a Comissão, o Provedor de Justiça Europeu e o Tribunal 

de Contas aprovaram essas regras; 

44. Considera que a proteção eficaz dos autores de denúncias constitui uma das principais 

armas contra a corrupção e, por conseguinte, reitera o seu apelo à Comissão para que 

elabore uma diretiva relativa à proteção dos denunciantes, que inclua normas mínimas 

de proteção a aplicar à escala europeia; 

45. Entende que a revisão em curso da legislação eleitoral da UE deve incluir uma regra que 

impeça pessoas condenadas por corrupção lesiva dos interesses financeiros da UE ou 

nos Estados-Membros de se candidatarem nas duas legislaturas seguintes do Parlamento 

Europeu; 

46. Considera que as pessoas ou as empresas geridas ou detidas por pessoas condenadas por 

corrupção na UE não devem, durante, pelo menos, três anos, ser autorizadas a celebrar 

contratos públicos com a União Europeia ou a beneficiar de fundos da UE; 

Reforço do controlo parlamentar da Comissão e das suas agências 

47. Insta a Comissão a elaborar um regulamento-quadro relativo a todas as agências da UE, 

que confira ao Parlamento poderes de codecisão para a eleição ou destituição dos seus 

diretores, bem como o direito de os interrogar e de os ouvir diretamente; 

 

 

48. Apoia a realização de convites pelos parlamentos nacionais aos comissários, para serem 

interrogados;  

49. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 

Comissão. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

A distância relativamente aos cidadãos requer os mais elevados padrões de 

transparência, responsabilidade e integridade 

As instituições da UE são mais transparentes, responsáveis e íntegras do que a maioria das 

outras instituições políticas nacionais ou regionais na Europa. Os cidadãos podem assistir a 

quase todas as reuniões de comissão através da Internet, o que proporciona uma transparência, 

que, até à data, não existe na maior parte dos parlamentos dos Estados-Membros.  A 

Comissão Europeia é uma administração aberta, muito mais transparente e acessível, pelo que 

nos é dado a entender, do que as administrações da maioria dos Estados-Membros. Ainda 

assim, por diversas razões, a política de Bruxelas está mais distante dos cidadãos da UE.  De 

acordo com as sondagens realizadas pelo Eurostat em 2014, o nível geral de confiança dos 

cidadãos nas instituições da UE é de 42 %. Trata-se de uma subida relativamente ao ano 

anterior, ainda que baixa por comparação histórica: em 2002, o nível de confiança ascendia a 

59 %. Em 20 dos Estados-Membros analisados – o que corresponde a uma maioria – a 

confiança dos cidadãos nas instituições nacionais é agora superior. Apenas numa minoria de 8 

países, os cidadãos têm mais confiança nas instituições da UE do que nas nacionais. 

A política local e nacional está mais próxima dos cidadãos, nomeadamente, porque os meios 

de comunicação social transmitem mais informações sobre ela, os cidadãos têm mais 

possibilidades de contacto pessoal com os seus representantes, as questões tratadas parecem, 

por vezes, menos abstratas e a língua utilizada não representa, de modo geral, um obstáculo.  

Todavia, para além destas diferenças de ordem vincadamente estrutural, a política da UE 

parece a muitos cidadãos estar mais distante, devido ao sentimento de falta de influência da 

sua parte.  Pior ainda, a atual União Europeia é, por vezes, vista como uma Europa dos grupos 

de interesses, e não como uma Europa dos cidadãos.  Existem mais representantes ativos de 

grupos de interesses em Bruxelas do que em Washington D.C.. Vários estudos revelam um 

enorme desequilíbrio entre o acesso e a influência dos poderosos interesses comerciais e os 

dos grupos de interesses da sociedade civil junto dos decisores da UE, sendo o destes últimos 

grupos significativamente mais fraco. A fim de reduzir a distância observada, o presente 

relatório apela a uma abordagem em três vertentes: as instituições da UE têm de reforçar a 

transparência, a responsabilidade e a integridade e estabelecer padrões tão elevados quanto 

possível nestas áreas. 

A integridade é o tratamento justo e equitativo dos interesses dos cidadãos 

O Tratado de Lisboa garante que «a União respeita o princípio da igualdade dos seus 

cidadãos, que beneficiam de igual atenção por parte das suas instituições» (artigo 8.º) e que 

«todos os cidadãos têm o direito de participar na vida democrática da União».  No entanto, a 

realidade é diferente: o acesso privilegiado de poderosos grupos de interesses aos decisores da 

UE contrasta, de forma flagrante, com a igualdade de tratamento dos interesses dos cidadãos.  

Aqueles que já dispõem de mais dinheiro e poder podem facilmente exercer maior influência.  

Para colmatar esta lacuna, as instituições da UE têm de reforçar a sua integridade. Por 

integridade, entende-se a igualdade de acesso dos cidadãos ao processo de tomada de decisão, 

bem como uma igual possibilidade de influência sobre o mesmo.  O favorecimento de 
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interesses especiais em detrimento do interesse geral constitui o oposto de integridade.  O 

objetivo do presente relatório consiste em contribuir para a separação dos poderes económico 

e político, com vista, designadamente, a assegurar o superior interesse da esmagadora maioria 

das pequenas e médias empresas da Europa.  Se as multinacionais redigirem as leis, as 

pequenas empresas não poderão prosperar. 

Capacitar os cidadãos através do acesso a informações e documentos 

Para fazer da integridade uma realidade da política da UE, os Tratados fornecem orientações e 

preveem requisitos adicionais, nomeadamente no artigo 10.º, n.º 3, do TUE:  «as decisões são 

tomadas de forma tão aberta e tão próxima dos cidadãos quanto possível». Neste sentido, 

entende-se por transparência a disponibilização aos cidadãos, em tempo oportuno, de todas as 

informações pertinentes, por forma a reduzir eventuais discrepâncias em matéria de 

informação entre os cidadãos e os membros dos grupos de interesses, assim como entre os que 

representam interesses comerciais específicos e os que representam interesses mais gerais da 

sociedade civil. O texto e o espírito dos Tratados implicam que seja dada particular atenção ao 

momento da disponibilização do acesso à informação.  Tomar decisões de forma «tão 

próxima dos cidadãos quanto possível» significa que os cidadãos devem dispor de tempo 

suficiente para assimilar as informações antes da tomada de decisões.  Além disso, a 

igualdade entre os cidadãos é uma questão de tempo.  Uma vez que a tomada de decisões é 

geralmente um processo contínuo, o acesso a documentos e informações antes da conclusão 

dos acordos marca a diferença. A existência de discrepâncias entre, por um lado, atores 

profissionais e com recursos e, por outro, cidadãos ou mesmo deputados ao Parlamento, 

contradiz os Tratados e corrompe a noção de integridade.  Por conseguinte, a circulação de 

documentos secretos e informais entre alguns privilegiados não é aceitável.  Os Tratados 

exigem que seja feita uma clara distinção entre documentos públicos e excecionalmente 

classificados, o que significa que todas as informações recebidas pelos lobistas devem ser do 

conhecimento geral. 

O processo legislativo da UE é fundamental para aumentar a transparência na União 

Europeia.  O público tem o direito de saber que influências pendem sobre a elaboração da 

legislação. A introdução da chamada «pegada legislativa» representa um instrumento 

essencial para aumentar a transparência da legislação da UE.  Regista a influência exercida 

pelos diferentes grupos de interesses em cada ato legislativo e permite avaliar se 

eventualmente existem desigualdades em termos de influência. Além disso, quanto mais as 

informações relevantes sobre as reuniões e os vários contributos forem disponibilizadas em 

tempo real, tanto maior será a possibilidade de corrigir o desequilíbrio antes de adoção da 

legislação. O estudo «Institutional and Constitutional Aspects of Special Interest 

Representation» (aspetos institucionais e constitucionais da representação de interesses 

especiais), conduzido pelo Departamento Temático para a Comissão AFCO recomenda que se 

pondere a introdução deste instrumento. 

A responsabilidade das instituições da UE através da transparência 

Vários escândalos, nomeadamente relacionados com o escândalo «leis por dinheiro», 

impulsionaram o estabelecimento de regras para salvaguardar a integridade da política da UE. 

Os tratados estipulam, relativamente a todos os trabalhos realizados nas instituições, que, «no 

desempenho das suas atribuições, as instituições, órgãos e organismos da União [se apoiem] 
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numa administração europeia aberta, eficaz e independente» (artigo 298.°, n.° 1, do TFUE). A 

responsabilidade só pode ser alcançada através de disposições que assegurem que as 

instituições, os titulares de cargos e o pessoal apresentem relatórios transparentes sobre o seu 

trabalho.  

Embora muitas das fases do processo legislativo da UE sejam mais transparentes do que nos 

Estados-Membros, uma fase decisiva dos procedimentos de codecisão decorre à porta 

fechada. O crescente recurso a conversações informais em forma de trílogo leva a que, 

atualmente, 80 % da legislação da UE seja objeto de um acordo em primeira leitura. Estas 

reuniões secretas colocam problemas de transparência: não são lavradas em ata, os seus 

participantes e as respetivas posições não são divulgados e, por vezes, os documentos secretos 

caem nas mãos de representantes de grupos de interesses, mas não do público em geral. Esta 

transparência seletiva, acessível apenas a atores privilegiados, corrompe a integridade do atual 

procedimento, na medida em que os cidadãos não são tratados em pé de igualdade. 

Defender a integridade mediante uma supervisão independente que impeça os conflitos 

de interesses 

Para proteger a integridade dos deputados e do pessoal das instituições da UE, será necessário 

aplicar as melhores normas atualmente disponíveis. Essas normas devem abranger as 

atividades dos deputados e do pessoal dentro e fora das instituições da UE, bem como durante 

e após a permanência em instituições da UE, designadamente, mediante a introdução de 

períodos de incompatibilidade aos que pretendam prosseguir carreiras em domínios 

estreitamente relacionados com o trabalho institucional realizado. 

A neutralidade é um critério importante para a eficácia da supervisão das regras. O relatório 

anticorrupção da UE de 2014 conclui que a independência dos serviços anticorrupção é um 

fator essencial para o seu sucesso:  «em alguns casos, se os serviços dispõem de um mandato 

forte, a sua liderança independente e empenhada pode tornar-se o catalisador que permite 

reprimir casos de corrupção de alto nível.» (p. 41) Por conseguinte, delegar a supervisão da 

regulamentação relativa aos membros e ao pessoal em entidades externas e neutras é um dos 

ensinamentos retirados dos atuais sistemas de integridade.  Uma supervisão independente 

desta natureza está atualmente a ser praticada em Estados-Membros, como a França e a 

Croácia.  Além disso, importa também abordar a questão dos eventuais conflitos de interesses 

no âmbito da constituição dos grupos de peritos e do controlo do financiamento dos partidos 

políticos europeus. Os grupos de peritos não podem permitir que os grupos de interesses 

especiais sejam coautores diretos da legislação por que serão regidos. O Parlamento Europeu 

não deve supervisionar o financiamento dos partidos a que pertence a maioria dos seus 

deputados. 

Criar confiança nas negociações comerciais através da transparência 

As negociações comerciais internacionais estão ainda mais distantes dos cidadãos do que a 

política europeia.  Geralmente, os acordos comerciais vinculam a União Europeia, pelo que 

poderá ser difícil modificar as decisões tomadas em caso de alteração das maiorias políticas 

ou da opinião pública.  Devido às profundas repercussões dos acordos de comércio, as 

negociações têm de respeitar ainda mais os elevados padrões de transparência e de 

responsabilidade.  Algumas vozes levantam-se contra a transparência nas negociações 
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comerciais, alegando que o sigilo pode facilitar as negociações e contribuir para o seu 

sucesso.  Os exemplos dados pela Organização Mundial do Comércio (OMC), pela 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (CQNUAC) ou pela 

Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) vêm, no entanto, provar que os 

tratados internacionais podem ser negociados com êxito, ainda que documentos públicos, ou 

mesmo procedimentos públicos, assegurem o pleno conhecimento dos factos.  Tendo em 

conta o descontentamento crescente, à escala europeia, com as atuais negociações da TTIP, 

bem como a conclusão do AECG, a União Europeia deverá adaptar estas boas práticas, por 

forma a melhorar a transparência, a responsabilidade e a integridade de todas as suas 

negociações comerciais. 

 


