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SUGESTÕES

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

A. Considerando que 75% das medidas de política económica e social que dizem respeito aos 
cidadãos europeus são elaboradas em Bruxelas,

B. Considerando que a consulta, a participação e a transparência estão no cerne da maior 
associação do público à formulação de políticas da UE,

C. Considerando que as actividades dos representantes de grupos de interesses estão a 
desenvolver-se rapidamente, tanto em termos de número de actores, como de técnicas 
utilizadas, e que tais actividades abrangem diferentes tipos de estruturas e actores com 
interesses amplamente divergentes,

D. Considerando os três primeiros parágrafos do nº 4 do artigo 9º do Regimento do 
Parlamento Europeu, que dispõem:

«Os Questores são responsáveis pela emissão, pelo período máximo de um ano, de livre-
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.

As referidas pessoas devem, em contrapartida:

- observar o Código de Conduta anexo ao presente Regimento;
- inscrever-se num registo mantido pelos Questores.

Este registo poderá ser consultado pelo público, a pedido, em todos os locais de trabalho 
do Parlamento e ainda, sob a forma determinada pelos Questores, nos gabinetes de 
informação existentes em todos os Estados-Membros.»,

E. Considerando a Comunicação dos Questores 53/05, que regula a emissão de livre-
trânsitos de acesso para o círculo pessoal dos deputados;

1. Considera adequadas e suficientes as disposições em vigor relativas às condições para a 
obtenção de uma acreditação na qualidade de representante de um grupo de interesses, tal 
como figuram no nº 4 do artigo 9º do Regimento do Parlamento Europeu; considera 
necessária a adopção de algumas medidas relativas à transparência das actividades dos 
representantes de grupos de interesses, como complemento das que prescreve o citado 
artigo do Regimento; toma nota, em particular, das propostas apresentadas no projecto de 
relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais.
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