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SUGESTÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão dos 
Assuntos Constitucionais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Reconhece que a representação de interesses ("lobbying") tem uma influência 
significativa no processo de decisão da União Europeia e considera, por conseguinte, que 
é importante estabelecer regulamentação neste domínio;

2. Considera que apenas um registo obrigatório, incluindo em matéria de informação 
financeira, aplicável a todos os representantes de interesses ("lobbyists") constituirá um 
instrumento eficaz para identificar e avaliar as mais importantes forças motrizes de uma 
determinada actividade de representação de interesses; esse registo deve estar ligado a um 
código de comportamento ético, de preferência comum a todas as instituições da UE;

3. Considera que um passo no sentido da criação de um registo comum para todas as 
instituições da UE seria instituir a obrigatoriedade de os representantes de interesses se 
inscreverem no registo da Comissão Europeia, a fim de poderem aceder às instalações do 
Parlamento Europeu;

4. Convida a Comissão a criar uma base de dados em linha pública, pesquisável e 
descarregável que contenha toda a informação pertinente, com referências cruzadas para
outras possíveis bases de dados das instituições da UE, até que esteja criada uma base de 
dados comum; 

5. Apela à criação de um mecanismo de monitorização (ou seja, os questores ou uma 
comissão composta pelos deputados do Parlamento Europeu com maiores 
responsabilidades na matéria) para examinar e garantir a exactidão da informação 
constante do registo; 

6. Considera que há que aplicar sanções aos representantes de interesses que, em várias
ocasiões, tenham prestado informações insatisfatórias ou falsas;

7. Convida a Conferência dos Presidentes a publicar uma lista de todos os intergrupos 
existentes (incluindo membros, ordens de trabalhos e documentos de reunião) no seu sítio 
na Internet;

8. Solicita à Mesa que examine as regras que abrangem as actividades dos representantes de 
interesses, o mais tardar três anos após a respectiva entrada em vigor, a fim de avaliar se o 
sistema modificado está a proporcionar a transparência necessária em relação a essas 
actividades.


