
AD\701142PT.doc PE394.065v02-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 










 2009

Comissão dos Assuntos Jurídicos

2007/2115(INI)

20.12.2007

PARECER
da Comissão dos Assuntos Jurídicos

dirigido à Comissão dos Assuntos Constitucionais

sobre o desenvolvimento do quadro para as actividades dos membros de grupos 
de interesse (lobbyists) nas Instituições Europeias
(2007/2115(INI))

Relatora de parecer: Diana Wallis



PE394.065v02-00 2/5 AD\701142PT.doc

PT

PA_NonLeg



AD\701142PT.doc 3/5 PE394.065v02-00

PT

SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão dos Assuntos Constitucionais, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Considera que as actividades dos membros de grupos de interesse desempenham um papel 
importante e legítimo no processo de elaboração de políticas;

2. Considera que é fundamental que os representantes da sociedade civil tenham acesso às 
instituições europeias e, em particular, ao Parlamento Europeu;

3. Recorda que, desde 1996, o Parlamento Europeu dispõe de regras para o acesso dos 
representantes dos grupos de interesse, conjuntamente com um registo público para a 
respectiva inscrição; considera, porém, que é necessário um quadro mais estruturado e 
rigoroso para as actividades dos grupos de interesse, não só para o funcionamento de uma 
União democrática e aberta, mas também para a percepção pública do seu trabalho por parte 
dos cidadãos, entre outros; considera que, dado que as práticas dos grupos de interesse 
continuam a evoluir com o tempo, todas as regras que regulam tais práticas devem ser 
suficientemente flexíveis para se poderem adaptar rapidamente à mudança;

4. Considera que a regulamentação relativa às actividades dos membros de grupos de interesse 
devem também cobrir esta actividade quando esta se dirige aos secretariados das comissões, 
aos funcionários dos grupos políticos, bem como aos conselheiros e assistentes dos 
deputados;

5. Manifesta as suas dúvidas quanto à equidade e eficácia do sistema voluntário proposto pela 
Comissão, e salienta que irá rever o funcionamento do registo um ano após a sua entrada em 
vigor;

6. Considera que, caso o sistema de registo passe a ser obrigatório, todos os membros dos 
grupos de interesse devem ser tratados de igual forma e que a definição de membro de 
grupos de interesse deve abranger, não só as respectivas empresas profissionais e os seus 
consultores em matéria de relações públicas, mas também os que trabalham no sector da 
indústria, as organizações sectoriais, os grupos de reflexão e os advogados que desempenhem 
funções de membro de um grupo de interesse; entende que a actividade dos grupos de 
interesse deve ser encarada no seu sentido mais lato e prever, nomeadamente, o exercício de 
influência nas tomadas de decisão sem procurar ser eleito ou obter vantagens económicas 
directas, para que também os membros voluntários dos grupos de interesse se possam 
registar ao abrigo do sistema obrigatório;

7. Considera que, a bem do interesse institucional comum, há que fazer luz sobre as actividades 
dos grupos de interesse, e que, por conseguinte, o trabalho de ambas instituições neste 
domínio deve ser associado de maneira eficaz; 

8. Considera que há que prestar uma atenção particular às actividades dos grupos de interesse e 
dos respectivos membros relativamente aos membros do Conselho no contexto dos assuntos 
ligados à co-decisão;
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9. Considera, de qualquer forma, que o Parlamento deve manter a sua autonomia 
relativamente às outras instituições no atinente às relações com os representantes dos 
grupos de interesse, não esquecendo as normas que se referem à transparência da sua 
actuação;

10. Considera essencial que os advogados que actuam como membros dos grupos de interesse 
não sejam dispensados desta iniciativa nem das suas regras em matéria de registo; incentiva a 
Comissão a instituir um preceito que permita aos advogados e seus clientes a protecção que 
se impõe no âmbito das suas regras de conduta profissional sempre que a sua actividade seja 
verdadeiramente exercida no quadro da sua profissão, designadamente, no que toca a todas 
as actividades levadas a cabo por um advogado no âmbito da representação de um 
constituinte em processos judiciais, quasi-judiciais, administrativos, disciplinares e outros, 
por exemplo quando emitem pareceres jurídicos em processos que envolvem funcionários, 
processos anti-dumping ou casos de Direito da concorrência, incluindo fusões e auxílios 
estatais, bem como a prestação de assistência jurídica relativa ao funcionamento dos 
processos politico e decisório das instituições europeias;

11. Considera que, embora seja necessário algum tipo de divulgação financeira e que esta deva 
ser clara e não discriminatória, esta deve apenas fazer parte de um quadro geral; considera 
que outras questões, para além do apoio financeiro, podem ser igualmente importantes, e 
está, por conseguinte, persuadido de que a transparência relativamente à identidade dos 
membros dos grupos de interesse e seus clientes é o factor mais importante; defende, porém, 
que a regulamentação profissional aplicável nos Estados-Membros que impõe a 
determinados membros de grupos de interesse deveres de confidencialidade relativamente 
aos seus cliente seja absolutamente respeitada;

12. Considera que a divulgação financeira deve ter em conta questões em matéria de negócios e 
concorrência pertinentes e não deve ser demasiado prescritiva; entende que é suficiente 
divulgar os volumes globais da actividade dos grupos de interesse e das respectivas carteiras 
de clientes, sem indicar os honorários individuais ou os montantes proporcionais por cliente;

13. Considera necessário dispor do mesmo nível da divulgação financeira também no que diz 
respeito à actividade voluntária de lobbying das ONG, e solicita que o público seja melhor 
informado sobre as finanças das organizações sem fins lucrativos e sobre o financiamento 
das suas campanhas e material neste domínio;

14. Apoia a ideia de que os relatores do Parlamento deveriam deixar uma “marca legislativa” das
suas actividades, que reflicta, de forma transparente, qual a dimensão da actividade dos 
grupos de interesse, dos respectivos conselhos e contributos durante o exercício das suas 
funções de relatores;

15. Considera que o Parlamento deve decidir com absoluta independência no que se refere à 
tomada em consideração de opiniões procedentes da sociedade civil;

16. Entende que as recomendações contidas neste parecer e no relatório elaborado pela 
comissão responsável quanto ao fundo necessitam de uma revisão e de acção por parte do 
Parlamento no que toca às suas próprios regras, ao Código de Conduta e ao seu trabalho 
conjunto com a Comissão e o Conselho; recomenda, deste modo, a criação, o mais tardar 
até ao primeiro trimestre de 2008, de um grupo de trabalho composto por deputados ao 
Parlamento para trabalhar conjuntamente com a Comissão e o Conselho neste domínio.
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