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MEDIDAS DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE CONDUTA DOS 
DEPUTADOS AO PARLAMENTO EUROPEU EM MATÉRIA DE 

INTERESSES FINANCEIROS E DE CONFLITOS DE INTERESSES 
 

DECISÃO DA MESA 
 

DE 15 de ABRIL de 2013 
 
 
Capítulos: 
 

1. Presentes recebidos a título oficial 
2. Convites para eventos organizados por terceiros 
3. Procedimento de controlo 
4. Disposições finais 

 
 
 
A MESA DO PARLAMENTO EUROPEU, 
 
Tendo em conta o Regimento do Parlamento Europeu, em especial o artigo 9.º, n.º 1, 
 
Tendo em conta o anexo I do referido Regimento (adiante designado por «Código de 
Conduta»), em especial o artigo 5.º, n.os 2 e 3, e o artigo 9.º, 
 
 
Considerando o seguinte: 
 
(1) O artigo 5.º, n.º 2, do Código de Conduta autoriza os deputados que representem 

o Parlamento a título oficial a aceitar presentes de valor superior ao limite fixado 
no artigo 5.º, n.º 1, e a entregá-los subsequentemente; 

 
(2) É necessário definir o procedimento segundo o qual os deputados deverão 

entregar ao Presidente os presentes que lhes sejam oferecidos quando 
representam o Parlamento a título oficial, nos termos do artigo 5.º, n.º 2, do 
Código de Conduta; 

 
(3) Deverá prever-se a possibilidade de o Presidente, em casos devidamente 

justificados, decidir que um deputado pode conservar temporariamente um 
presente que lhe tenha sido oferecido; 

 
(4) Há que prever a possibilidade de expor os presentes de valor artístico ou cultural 

nas instalações do Parlamento; 
 
(5) Os deputados que aceitem de boa-fé um presente cujo valor se comprove 

posteriormente ser superior ao limite fixado no artigo 5.º, n.º 1, deverão ter a 
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possibilidade de retificar esta irregularidade entregando o presente em questão 
ao Presidente; 

 
(6) As presentes Medidas deverão poder ser aplicadas igualmente a deputados que 

exerçam determinadas funções em nome dos grupos políticos; 
 
(7) Em prol da transparência, deverá ser criado um registo de presentes acessível ao 

público; 
 
(8) É necessário determinar o âmbito do artigo 5.º, n.º 3, do Código de Conduta e as 

regras destinadas a garantir a transparência nos casos de reembolso de despesas 
de viagem, alojamento e estadia dos deputados ou de pagamento direto dessas 
despesas por terceiros, sempre que os deputados participem, na sequência de um 
convite e no exercício das suas funções, em eventos organizados por terceiros;  

 
(9) Um dos objetivos gerais do Código de Conduta consiste em assegurar que os 

deputados deem a conhecer a sua participação em todos os eventos em que haja 
um risco potencial de serem indevidamente influenciados no exercício das suas 
funções; 

 
(10) O risco de os deputados serem indevidamente influenciados no exercício das 

suas funções pode, em princípio, ficar excluído se a entidade terceira que toma a 
seu cargo o pagamento das despesas representar um interesse público ou 
análogo. Deverá ser elaborada uma lista das entidades terceiras que representam 
interesses públicos ou análogos com base no Acordo entre o Parlamento 
Europeu e a Comissão Europeia sobre a criação de um registo de transparência 
para organizações e trabalhadores independentes que participem na tomada de 
decisões e na execução de políticas da UE1. Esta lista deverá ser atualizada 
sempre que o referido Acordo seja alterado. 

 
(11) A fim de garantir a transparência, nos termos do artigo 5.º, n.º 3, do Código de 

Conduta, os deputados deverão declarar a sua participação em eventos 
organizados por terceiros nos prazos fixados nas presentes Medidas; 

 
(12) Nos termos do artigo 9.º do Código de Conduta, deverá ser estabelecido um 

procedimento de controlo, 
 
 
APROVOU AS PRESENTES MEDIDAS DE APLICAÇÃO: 

 
 
 
 
 

Capítulo 1 

                                                 
1 JO L 191 de 22.7.2011, p. 29. 
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PRESENTES RECEBIDOS A TÍTULO OFICIAL 

 
 
 

Artigo 1.º 
 

Definições e âmbito de aplicação 
 
1. Para efeitos do artigo 5.º, n.º 2, do Código de Conduta: 
 

a) Entende-se por «presente» um objeto material distinto, composto por um ou 
mais elementos, oferecido a um deputado numa dada ocasião por um doador; 

 
b) Os deputados representam o Parlamento a título oficial sempre que: 

 
– desempenharem uma das funções a que se refere o artigo 19.º do 

Regimento;  
 

– representarem o Parlamento em nome do Presidente, nos termos do artigo 
20.º, n.º 4, do Regimento, em questões de relações internacionais ou em 
cerimónias oficiais; ou 

 
– representarem uma comissão ou delegação interparlamentar numa missão 

oficial autorizada pela Conferência dos Presidentes ou pela Mesa. 
 
2. O disposto no presente capítulo aplica-se igualmente aos deputados que exerçam 

funções assimiladas às funções referidas no n.º 1, alínea b), num grupo político 
que, por decisão publicada, se tenha comprometido a respeitar as presentes 
Medidas. 

 
 

Artigo 2.º 
 

Notificação, entrega e conservação de presentes pelos deputados 
 
1. Os deputados que representem o Parlamento a título oficial nos termos do artigo 

1.º devem, até ao último dia do mês que se seguir à data da receção de qualquer 
presente, notificar o Presidente dessa receção, especificando, nomeadamente, o 
nome do doador, a data de receção do presente e o título a que o mesmo lhe foi 
oferecido e fornecendo uma descrição do presente e uma indicação do seu valor 
segundo estimativa do próprio deputado. Estas informações devem ser fornecidas 
através do formulário constante do anexo I. 

 
2. O serviço competente comunica ao deputado, em nome do Presidente, o local em 

que o presente deve ser entregue para cumprimento da obrigação que incumbe aos 
deputados por força do artigo 5.º, n.º 2, do Código de Conduta. 
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3. A título de exceção, o deputado pode conservar o presente de forma permanente, 

desde que o respetivo valor, avaliado pelo deputado, seja inferior ao limite fixado 
no artigo 5.º, n.º 1, do Código de Conduta e o presente não tenha um valor 
imaterial manifesto para o Parlamento. Nestes casos, o presente torna-se 
propriedade do deputado. Em caso de dúvida, o deputado pode solicitar uma 
estimativa do valor do presente ao serviço competente, que poderá recorrer, se for 
caso disso, a um perito independente. 

 
4. Se o valor do presente estimado pelo serviço competente ultrapassar o limite 

fixado no artigo 5.º, n.º 1, do Código de Conduta, aplica-se o artigo 3.º das 
presentes Medidas. 

 
 

Artigo 3.º 
 

Armazenamento e exposição dos presentes 
 
1. O serviço competente procede à gestão dos presentes. 
 
2. Os presentes são armazenados nas instalações do Parlamento. 
 
3. Não obstante o disposto no n.º 2, os presentes de valor artístico ou cultural podem, 

por decisão do Presidente sob recomendação dos Questores formulada com base 
em parecer do Comité Artístico, ser expostos em local apropriado das instalações 
do Parlamento. 

 
4. Não obstante o disposto no n.º 2 e por pedido escrito do deputado a quem o 

presente tenha sido oferecido, o Presidente pode, em casos devidamente 
justificados, decidir autorizar o deputado a expor o presente no seu gabinete nas 
instalações do Parlamento enquanto desempenhar as funções oficiais a cujo título 
recebeu o presente. 

 
5. Os Questores podem dar instruções ao serviço competente quanto à utilização a 

dar aos presentes que são propriedade do Parlamento. Os deputados têm o direito 
de participar nos concursos públicos organizados para a venda de qualquer dos 
presentes. 

 
 

Artigo 4.º 
 

Registo de presentes 
 
1. O serviço competente mantém um registo dos presentes que são propriedade do 

Parlamento. 
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2. São inscritas no registo as informações prestadas nos termos do artigo 2.º, n.º 1. O 
registo deve igualmente conter fotografias dos presentes e, se for caso disso, a 
indicação do local em que os mesmos se encontram expostos ao abrigo do artigo 
3.º, n.os 3 e 4, e deve ser atualizado de forma a refletir quaisquer instruções dadas 
nos termos do artigo 3.º, n.º 5. 

 
3. O registo é publicado no sítio Web do Parlamento de forma a proporcionar um 

acesso fácil. 
 
 

Artigo 5.º 
 

Cláusula de retificação 
 
Caso um deputado que aceitou um presente de boa-fé constate que o seu valor 
ultrapassa o limite fixado no artigo 5.º, n. 1, do Código de Conduta, deve proceder 
quanto antes à notificação a que se refere o artigo 2.º, n.º 1, das presentes Medidas e 
entregar o presente ao serviço competente se, por razões de cortesia, não puder 
devolver o presente ao doador. 
 
 

Capítulo 2 
 

CONVITES PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR TERCEIROS 
 
 

Artigo 6.º 
 

Âmbito de aplicação 
 
1. Os deputados devem declarar a sua participação em eventos organizados por 

terceiros sempre que o reembolso das respetivas despesas de deslocação, 
alojamento e estadia, ou o pagamento direto de tais despesas, seja efetuado por 
uma entidade terceira. 

 
2. Os deputados que participem em eventos organizados por terceiros ficam isentos 

da obrigação de declarar a sua participação se a entidade terceira que paga ou 
reembolsa as despesas pertencer a uma das seguintes categorias:  
 
 instituições, organismos, serviços e agências da União Europeia; 
 organizações internacionais reconhecidas (por exemplo, Nações Unidas e 

respetivos órgãos, Conselho da Europa); 
 autoridades centrais, locais, regionais e municipais dos Estados-Membros, 

exceto nos casos em que a autoridade agir como representante de uma empresa 
pública, na aceção do artigo 2.º, alínea b), da Diretiva 2006/111/CE da 
Comissão, de 16 de novembro de 2006, relativa à transparência das relações 
financeiras entre os Estados-Membros e as empresas públicas, bem como à 
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transparência financeira relativamente a certas empresas2 (por exemplo, uma 
empresa que opere no domínio dos serviços públicos de fornecimento de 
energia ou de transporte); 

 partidos políticos e fundações políticas, incluindo os partidos políticos e as 
fundações políticas a nível europeu que recebem financiamento ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 2004/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 
de novembro de 2003, relativo ao estatuto e ao financiamento dos partidos 
políticos a nível europeu3, com exceção das organização por eles criadas ou 
apoiadas que exerçam atividades de representação de interesses; 

 parceiros sociais enquanto participantes no diálogo social (sindicatos, 
associações patronais, etc.) no exercício do papel que lhes é conferido pelos 
Tratados; 

 igrejas e comunidades religiosas (em particular, as suas autoridades), com 
exceção dos seus organismos representativos ou entidades jurídicas, gabinetes 
ou redes criados para as representar nas suas relações com as instituições da 
União, bem como das respetivas associações. 

 
3. Se não forem pagas nem reembolsadas despesas de viagem, alojamento ou 

estadia, mas apenas um montante correspondente a uma refeição, um bilhete de 
entrada ou outra despesa análoga cujo valor não atinja o limite fixado no artigo 
5.º, n.º 1, do Código de Conduta, a obrigação de declaração não é aplicável. 

 
4. Se a Mesa ou a Conferência dos Presidentes autorizar uma delegação na qual 

participem deputados cujas despesas sejam total ou parcialmente pagas por 
terceiros, a obrigação de declaração não é aplicável. 

 
 

Artigo 7.º 
 

Declaração 
 
1. A declaração a que se refere o artigo 6.º, n.º 1, deve conter as seguintes 

informações: 
 

a) O nome, a função e o endereço da entidade terceira que procedeu ao 
pagamento ou reembolso das despesas do deputado; 

 
b) O tipo de despesas pagas ou reembolsadas (viagem, alojamento e/ou estadia) e 

se esse pagamento ou reembolso foi total ou parcial;  
 
c) A natureza do evento e o local em que foi organizado, bem como as datas e a 

duração da presença do deputado; 
 
d) O programa do evento. 
 

                                                 
2 JO L 318 de 17.11.2006, p. 17. 
3 JO L 297 de 15.11.2003, p. 1. 
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2. Os deputados poderão prestar informações adicionais se o desejarem. 
 
3.  A declaração deve ser feita por meio do formulário que figura no anexo I. 
 
4. As informações prestadas nos termos do artigo 6.º, n.º 1, e do presente artigo são 

publicadas no sítio Web do Parlamento de forma a proporcionar um acesso fácil. 
 
 

Artigo 8.º 
 

Prazo 
 
Os deputados devem apresentar a declaração a que se referem o artigo 6.º, n.º 1, e o 
artigo 7.º até ao último dia do mês que se seguir à data do último dia de presença do 
deputado no evento.  
 
 
 

Capítulo 3 
 

PROCEDIMENTO DE CONTROLO  
 

Artigo 9.º 
 

Procedimento de controlo 
 
Nos termos do artigo 4.º do Código de Conduta, os deputados são pessoalmente 
responsáveis pela apresentação ao Presidente de uma declaração contendo 
informações precisas. 
 
Caso haja motivos para crer que uma declaração contém informações manifestamente 
incorretas, irresponsáveis, ilegíveis ou incompreensíveis, o serviço competente deve 
proceder, em nome do Presidente, a um controlo geral de plausibilidade para fins de 
esclarecimento num prazo razoável, dando assim ao deputado a possibilidade de 
reagir. Se desse controlo não resultar o esclarecimento nem, consequentemente, a 
resolução do problema, cabe ao Presidente decidir do procedimento a seguir nos 
termos do artigo 8.º do Código de Conduta. 
 
 

Capítulo 4 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Artigo 10.º 
 

Entrada em vigor 
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As presentes Medidas entram em vigor em 1 de julho de 2013 e aplicam-se a partir 
dessa data. 
 
 

Artigo 11.º 
 

Aplicação 
 
O Secretário-Geral assegura a aplicação das presentes Medidas. A respetiva aplicação 
técnica e funcionalidade devem ser avaliadas um ano após a sua entrada em vigor. 
 
 
 


