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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Assegurar a transparência da representação de interesses (lobbying) nas instituições 
comunitárias e assegurar que a Comissão Europeia serve verdadeiramente o interesse geral da 
Comunidade, e apenas este, são condições prévias para recuperar a confiança dos cidadãos 
nas suas instituições.

Transparência da representação de interesses

O sector profissional do lobbying - com o objectivo de influenciar o processo de decisão da 
União Europeia - está a desenvolver-se rápida e constantemente em Bruxelas. Por isso, é 
necessário definir normas claras neste domínio, assegurando a transparência acerca dos
interesses que os lobistas representam e impedindo práticas não éticas na medida do possível.

O elemento central da iniciativa europeia em matéria de transparência é a criação dum registo 
de lobistas - incluindo em matéria de informação financeira - mas a Comissão propõe uma 
abordagem voluntária.

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar - que é uma das mais 
intensamente visadas pelo lobbying - considera que tal abordagem está condenada ao fracasso. 
Em vez disso, solicita a criação dum sistema de registo e informação obrigatórios. Esta 
abordagem não permitirá que alguém fique fora do sistema e não cumpra as normas e deixará 
todos os lobistas em igualdade de circunstâncias. A informação financeira fornecerá aos 
decisores políticos e ao público informações comparáveis e de fácil acesso sobre quanto 
dinheiro se paga, quem paga e quem o recebe para fazer representação de interesses sobre 
qual tema.

A Comissão Europeia

Dado que ela tem o monopólio da elaboração de legislação e a obrigação de servir o interesse 
geral da Comunidade de forma totalmente independente, a Comissão tem de aumentar a sua 
própria transparência. Numa primeira fase, ela deve intensificar os seus esforços com vista a 
impedir eficazmente os conflitos de interesses do seu pessoal e organismos consultivos e de 
execução e assegurar uma representação equilibrada dos sectores da sociedade.
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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 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 regras claras neste domínio; considera que deve ser imposto a todos os 
representantes de interesses, no conjunto das instituições comunitárias, um sistema de 
registo e de notificação fiável e eficaz - incluindo em matéria de informação financeira e 
informação sobre todos os documentos enviados aos membros das instituições - e que os 
mesmos devem estar sujeitos a um código comum de comportamento ético; considera que 
este sistema deveria igualmente incluir um mecanismo independente de aplicação e 
sanção; solicita que os documentos relativos ao "lobbying" - nomeadamente, o código de 
ética comum, as declarações de interesses e todos os documentos enviados pelos lobistas -
sejam postos à disposição do público num registo electrónico;

2. Considera que o sistema de registo e notificação obrigatório deve incluir, no mínimo, as 
seguintes informações1:

– o(s) nome(s) do(s) lobista(s);

– informações de contacto;

– interesses e/ou organismos representados; 

3. Exorta a Comissão, o Parlamento Europeu e o Conselho a aprovarem um código de 
conduta comum para todos os lobistas;

4. Considera que é responsabilidade própria dos deputados do PE informarem-se de forma 
equilibrada; salienta que os deputados do PE têm de estar em condições de fazerem uma 
opção política independente dos lobistas;

5. Exorta a Comissão a clarificar o papel e proveniência dos seus conselheiros especiais, a 
tornar públicos os seus currículos e a definir claramente as noções de vínculo de interesse 
e conflito de interesses; considera que nenhum conselheiro especial em situação de 
conflito de interesses pode ser empregue pelas instituições europeias; solicita à Comissão 
que fixe claramente os objectivos dos seus grupos de peritos e grupos de alto nível e que 
estabeleça linhas directrizes para garantir uma representação equilibrada dos diferentes 
sectores da sociedade e das diversas nacionalidades; salienta que nenhum perito em 
situação de conflito de interesses pode ser membro de um grupo de peritos; convida a 
Comissão a publicar, nos seus sítios Internet, um registo acessível ao público com uma 
apresentação dos membros de todos os grupos - incluindo os comités previstos pela 
comitologia, bem como as agendas das suas reuniões e respectivos documentos - e a zelar
no sentido de garantir a transparência na criação de novos grupos;

                                               
1 Informações a actualizar uma vez por ano.
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6. Convida a Comissão a instaurar uma base dados centralizada, acessível ao público, que 
contenha todas as informações relevantes sobre os fundos sob gestão partilhada e os 
respectivos beneficiários;

7. Solicita à Comissão que forneça informações sobre as actividades, nos dois anos 
subsequentes à cessação das suas funções, de todos os funcionários que abandonaram os 
seus serviços – definitivamente ou com uma licença a prazo – para empreender uma nova 
actividade ligada ao seu antigo domínio de trabalho – com particular referência ao 
recrutamento por firmas de "lobbying" no cargo de conselheiro, consultor ou assistente –
bem como sobre qualquer condição ou proibição que impôs nos termos do artigo 16º do 
Estatuto do pessoal; 

8. Insta a Comissão a fornecer uma lista detalhada do conjunto do pessoal e dos peritos que 
trabalham na Comissão e nos gabinetes dos Comissários cuja remuneração é assegurada 
pelos sectores privado, governamental nacional ou não governamental, precisando a 
proveniência exacta desta remuneração, a duração do emprego, o tipo de contrato, os 
serviços que os empregam e os dossiers em que trabalham ou trabalharam desde que 
assumiram funções na Comissão, a fim de obter conhecimento das actividades a nível 
europeu dos funcionários destacados pelos governos nacionais e outros peritos; 

9. Convida o Parlamento a publicar no seu sítio Internet uma lista completa e detalhada dos 
intergrupos existentes e respectivos membros, bem como as agendas das suas reuniões e 
respectivos documentos;

10. Considera que o Parlamento deve dar o exemplo, adoptando uma política de melhores 
práticas relativamente aos requisitos de registo dos interesses dos deputados; exorta a 
Mesa do Parlamento a encomendar um estudo sobre as políticas de cada um dos 
parlamentos dos Estados-Membros e, posteriormente, a recomendar as melhorias 
eventualmente necessárias aos seus próprios procedimentos;

11. Exorta o Parlamento a criar um questionário para que os deputados façam a sua 
declaração de interesses, com critérios claros quanto ao seu preenchimento para assegurar 
uma aplicação coerente e comparável das normas relativas aos conflitos de interesses;
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