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PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a conclusão de um acordo interinstitucional entre o Parlamento Europeu e a 
Comissão sobre um registo comum em matéria de transparência
(2010/2291(ACI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a decisão da Conferência dos Presidentes, de 18 de Novembro de 2010,

– Tendo em conta o Projecto de Acordo entre o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia 
sobre a criação de um “Registo da Transparência” (seguidamente designado “o Acordo”),

– Tendo em conta a sua resolução, de 8 de Maio de 2008, sobre o desenvolvimento do 
quadro que rege as actividades dos representantes de grupos de interesses ("lobbyists") 
junto das instituições da União Europeia1,

– Tendo em conta n.º 1 do artigo 127.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A7-0000/2011),

A. Considerando que, nos termos do n.º 2 do artigo 11.º do Tratado da União Europeia, “As 
instituições estabelecem um diálogo aberto, transparente e regular com as associações 
representativas e com a sociedade civil”,

B. Considerando que a existência de um registo das organizações e indivíduos que 
participam na formulação de políticas da UE e na sua implementação reforça a 
transparência desse diálogo,

C. Considerando que a anteriormente referida resolução do Parlamento, de 8 de Maio de 
2008, estabeleceu os princípios com base nos quais este último encetou negociações com 
a Comissão sobre um registo comum;

D. Considerando que as mudanças necessárias do Regimento do Parlamento são 
introduzidas pela sua decisão de ……… 2011 sobre a modificação do Regimento na 
sequência da criação de um registo comum em matéria de transparência entre o 
Parlamento e a Comissão2,

1. Considera que o Acordo constitui um passo importante para uma maior transparência;

2. Salienta que, num registo comum, toda a informação pode ser encontrada num único 
local, tornando assim mais fácil aos cidadãos saber que actores estão em contacto com as 
instituições; salienta que esse registo também facilita a tarefa dos representantes de 
interesses, na medida em que apenas lhes é requerido que se registem uma vez;

                                               
1 JO C 271 E de 12.11.2009, p. 48.
2 Textos adoptados, P7_TA(2011)0000.
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3. Reafirma, porém, que o Parlamento preserva o seu direito inalienável de decidir quem 
autoriza a ter acesso às suas instalações;

4. Considera que o Acordo satisfaz de facto o pedido do Parlamento de um registo 
obrigatório porque continua a ser impossível que alguém obtenha um cartão de acesso ao 
Parlamento sem se ter registado previamente;

5. Recorda o seu desejo de que o Conselho se torne parte signatária do Acordo;

6. Congratula-se, em particular, com os seguintes aspectos constantes no Acordo:

(a) a alteração do nome do registo para “Registo da Transparência”;

(b) o âmbito do registo, que abrange todos os actores relevantes, mas exclui, entre 
outros, os parceiros sociais enquanto actores no diálogo social, assim como Igrejas, 
partidos políticos e autoridades regionais e municipais;

(c) a divisão do registo em secções e subsecções separadas, o que possibilita a 
inscrição de diferentes tipos de organizações e associações;

(d) o requisito de prestar as informações financeiras relevantes;

7. Aprova a conclusão do Acordo que se segue e decide anexá-lo ao seu Regimento;

8. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão ao Conselho e à Comissão, 
para conhecimento.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A transparência das instituições políticas é um pré-requisito da sua legitimidade. Deverá ser 
fácil controlar a forma como as decisões são elaboradas, quais as suas influências subjacentes 
e como são finalmente afectados os recursos, i.e., o dinheiro dos contribuintes.
Consequentemente, a existência de normas para o exercício da representação de interesses é, 
em última instância, uma questão de legitimidade.

O Parlamento foi a primeira instituição europeia a tratar do fenómeno do número crescente de 
grupos de interesses a nível europeu e, especialmente, das consequências desta evolução para 
o processo legislativo. Após vários relatórios e debates aprofundados, o Parlamento lançou o 
seu registo para os representantes de interesses em 1996.

O relatório Stubb-Friedrich

Em 2006, a Comissão publicou uma “Iniciativa Europeia em matéria de Transparência” em 
que propôs a criação de um “balcão único” de registo comum dos representantes de interesses 
na Comissão e no Parlamento.

A resposta do Parlamento a esta iniciativa da Comissão foi o relatório da sua Comissão dos 
Assuntos Constitucionais sobre o desenvolvimento de um quadro para as actividades dos 
representantes de interesses (“lobbyists”) nas instituições europeias. O relator foi o Deputado 
Alexander Stubb (PPE, FI) mas, após ter sido nomeado Ministro dos Negócios Estrangeiros 
da Finlândia, o relatório foi retomado pelo Deputado Ingo Friedrich (PPE, DE). A respectiva 
resolução foi aprovada pelo plenário em 8 de Maio de 2008. 

A resolução congratulava-se com a proposta da Comissão e solicitava a conclusão de um 
acordo interinstitucional sobre um registo comum entre o Parlamento, a Comissão e o 
Conselho, tendo pedido à Comissão que negociasse com o Parlamento no sentido de 
estabelecer um código de conduta para os representantes de interesses, sublinhando que 
deveriam ser aplicadas sanções (em casos graves, a supressão do registo) aos que violassem o 
referido código. A resolução propunha o estabelecimento de um grupo de trabalho comum de 
alto nível das três instituições para examinar a criação de um registo comum.

O grupo de trabalho comum de alto nível

Em Novembro de 2008, o referido grupo de trabalho foi estabelecido entre o Paramento e a 
Comissão – não tendo o Conselho considerado necessário participar. Em Abril de 2009, este 
grupo aprovou uma declaração conjunta e uma proposta de código de conduta comum. Após 
as eleições europeias, foi estabelecido um novo grupo de trabalho entre o Parlamento e a 
Comissão. A delegação do PE era dirigida pela Vice-Presidente Diana Wallis, sendo os outros 
membros os Deputados Carlo Casini, Isabelle Durant e Jo Leinen. 

Em Novembro de 2010, o grupo de trabalho pôde aprovar um projecto de acordo para o 
estabelecimento de um “Registo da Transparência”.
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O Parlamento atingiu os seus objectivos essenciais

Os resultados alcançados correspondem aos objectivos estabelecidos pelo Parlamento 
relativamente aos pontos mais importantes:

1. Apesar de não ser obrigatório – contrariamente ao que o Parlamento pretendia – o registo 
pode ser considerado como “obrigatório de facto”, porque o acesso permanente às instalações 
do Parlamento apenas é permitido aos representantes dos interesses que estejam registados. 

2. O registo comum assegura a maior participação possível de todas as categorias de 
operadores, respeitando embora as suas identidades diferentes ou específicas. A nova 
designação de “Registo da Transparência” torna mais fácil o registo às organizações não 
comerciais.

3. O novo mecanismo presta informações adicionais, como o número de indivíduos 
envolvidos em todas as actividades pertinentes para o registo e o nível de recursos da UE 
recebidos pelos registados. Proporcionará também clarificações no que diz respeito às 
actividades elegíveis abrangidas pelo âmbito do registo e aos procedimentos através dos quais 
eventuais queixas serão tratadas. 

Conclusão

O relator recomenda a aprovação do Projecto de Acordo sobre a criação de um “Registo da 
Transparência”. O registo comum constituirá um passo em frente para maior transparência nas 
instituições europeias, esperando-se que venha a contribuir para uma maior legitimidade do 
projecto europeu entre os cidadãos.


