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SUGESTÕES

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

Abordagem global da Comissão

1. Regista que a Comissão define as actividades de lobbying como "um conjunto de actividades 
realizadas com o objectivo de influenciar a formulação das políticas e os processos de tomada de 
decisões das Instituições Europeias";

2. Recorda que as Instituições da União Europeia tomam decisões, não só no domínio legislativo, mas 
também nos seguintes:

 contratos,

 subvenções,

 infracções,

 multas e

 decisões de recuperação e de renúncia,

domínios estes relativamente aos quais as partes interessadas podem desejar expressar a sua posição 
ou exercer influência; entende que qualquer futura regulamentação ou código de conduta deveria ser 
elaborado de molde a abranger todas as áreas de actividade das Instituições da UE sobre as quais 
pessoas ou organismos externos podem tentar exercer influência;

3. Observa que, de acordo com a proposta da Comissão, as empresas de consultoria especializadas em 
assuntos de interesse público, os grupos de interesses das empresas ("representantes internos"), as 
organizações não-governamentais (ONG), os grupos de reflexão, as associações comerciais e os 
escritórios de advogados serão incentivados a inscrever-se no registo e terão a possibilidade de 
indicar a categoria a que pertencem;

4. Salienta que a lista enunciada no nº 3 não inclui outras categorias de grupos de interesses com uma 
presença significativa em Bruxelas, como sejam a) as autoridades regionais, provinciais, ou locais, 
agindo por conta própria ou em nome de empresas ou outros organismos situados no seu território, b) 
empresas de contabilidade que oferecem uma vasta panóplia de serviços às empresas, incluindo 
actividades de lobbying ou c) sindicatos;

5. Infere da lista das categorias de representantes de interesses visados pela Comissão que a abordagem 
desta última assenta, fundamentalmente, na regulamentação das actividades de lobbying do sector 
privado, sem qualquer tentativa aparente de aplicar uma transparência equivalente ao lobbying dos 
representantes do sector público, nomeadamente, autoridades regionais, diplomatas, ministros, 
deputados nacionais;
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6. Assinala que, nos termos da proposta da Comissão, os representantes de interesses que indiquem, 
voluntariamente, no registo determinadas informações a seu respeito beneficiariam da oportunidade 
de assinalar os seus interesses específicos e, em contrapartida, seriam informados de quaisquer 
consultas realizadas nas áreas relevantes;

7. Recorda que um número considerável de contributos recebidos pela Comissão em resposta ao seu 
Livro Verde sobre a transparência, em particular de ONG, advogava uma abordagem obrigatória (e 
não voluntária) como único meio de assegurar uma total transparência;

Informação financeira
8. Apoia a proposta da Comissão no sentido de impor aos representantes de interesses registados a 

obrigação de declarar:

- no caso de empresas de consultoria especializadas e escritórios de advogados que realizam 
actividades de lobbying junto das Instituições comunitárias, o volume de negócios relacionado 
com essas actividades, bem como o peso relativo dos clientes nesse volume de negócios;

- no caso dos "representantes internos" e associações comerciais operantes no domínio do lobbying, 
uma estimativa dos custos associados às actividades de lobbying directo junto das Instituições da 
UE e

- no caso das ONG e dos grupos de reflexão, o orçamento global e a sua repartição pelas principais 
fontes de financiamento (montantes e fontes dos financiamentos públicos, doações, quotas dos 
membros, etc.);

9. Reputa essencial que os deputados do Parlamento Europeu, bem como qualquer outra pessoa, saibam 
para quem os representantes de interesses exercem as suas actividades, conheçam a fonte de todas as 
informações prestadas ou promovidas pelos representantes de interesses, bem como a identidade dos 
interesses que estes representam;

10. Propõe que qualquer futuro código de conduta imponha aos representantes de interesses a indicação
clara, no início de todas as reuniões ou conversações organizadas para efeitos de lobbying, do cliente,
organização, movimento ou campanha em cujo nome exercem a sua actividade, especificando se são 
representantes de interesses registados ou não;

11. Solicita à Comissão que especifique as consequências da recusa ou omissão de registo voluntário e, 
em particular:

- que indique se essa omissão ou recusa constituiria objecto de registo e figuraria claramente numa 
secção do mesmo;

- se a organização em causa seria, como consequência, impedida do exercício das suas actividades 
de lobbying na Comissão;

12. Sustenta que o registo deveria incluir um sistema simples de supressão de entradas que nele figurem 
e de notificação das razões dessa supressão à pessoa ou organismo visado;
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Código de conduta

13. Apoia o ponto de vista da Comissão, segundo o qual a auto-regulação dos representantes de 
interesses não é suficiente; regista o desígnio da Comissão de rever e actualizar os requisitos mínimos 
em vigor, adoptados em 1992; concorda quanto ao facto de a subscrição do código dever tornar-se 
um requisito para os representantes de interesses que desejem ser incluídos no novo registo, a 
exemplo do que sucede no Parlamento Europeu;

14. Considera que, para que um código de conduta seja eficaz e que os cidadãos europeus possam ter 
confiança no sistema, as violações do código devem ser detectadas e punidas de um modo credível; 
salienta a importância de o controlo ser realizado por actores totalmente independentes;

Regulamentação actual do Parlamento em matéria de lobbying

15. Frisa que o Parlamento dispõe já de um código de conduta (Artigo 3º do Anexo IX do Regimento) 
em matéria de lobbying;

16. Destaca que, no respeitante à definição de representantes de interesses, o nº 4 do artigo 9º do 
Regimento autoriza o Colégio dos Questores a emitir livres trânsitos nominativos destinados às 
pessoas que desejem ter acesso frequente às instalações da Instituição com o objectivo de informar os 
deputados no quadro do respectivo mandato parlamentar, no seu próprio interesse ou no de terceiros;

17. Recorda que, de acordo com o sítio web do Parlamento, os representantes de interesses são 
agrupamentos privados, públicos ou não-governamentais e constituem um meio para facultar ao
Parlamento conhecimentos e peritagens específicas em numerosas áreas económicas, sociais, 
ecológicas e científicas;

18. Solicita ao Secretário-geral que transfira a lista dos representantes dos grupos de interesses
acreditados no Parlamento:  
http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?id=65&language para outra localização 
mais facilmente acessível no sítio web do Parlamento;

Cooperação interinstitucional

19. Regista o propósito da Comissão de que o futuro registo e o código de conduta sejam comuns à
Comissão e, pelo menos, ao Parlamento, bem como a sua convicção de que um "balcão único" de 
registo constituirá um incentivo adicional a que os interessados procedam ao registo;

20. Reconhece que, se cada uma das diferentes Instituições dispuser de mecanismos distintos em matéria 
de registo dos representantes de interesses, pode subsistir o risco de incoerência nas informações 
dadas pelos representantes de interesses sobre as suas próprias organizações, os clientes para quem 
exercem a sua actividade e o nível de financiamento disponível para uma determinada iniciativa de 
lobbying; reconhece, por conseguinte, que podem existir argumentos sólidos a favor da criação, em 
tempo útil, de um sistema de registo único;

21. Salienta que o Parlamento deve manter a sua autonomia em decisões relativas à aceitação ou não de 
tais grupos ou representantes de interesses, que pode considerar relevante para o seu papel político de 
representação dos cidadãos da UE;
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22. Propõe que, na ausência de acordo entre as Instituições relativamente a um registo comum dos 
representantes de interesses, os respectivos registos individuais postados na Internet incluam ligações 
aos registos das outras Instituições, a fim de permitir a comparação das informações prestadas pelos
representantes de interesses;

23. Recorda o objectivo de reforçar a transparência em relação aos cidadãos europeus, pelo que insiste 
em que o registo dos representantes de interesses - seja ele comum a todas as Instituições ou 
específico de cada uma - seja facilmente acessível na Internet, normalizado e fácil de compreender e 
comparar.
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