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Alteração 1
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Proposta de resolução
Citação 6–A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o parecer do Serviço 
Jurídico,

Or. en

Alteração 2
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que, à medida que as 
competências do Parlamento Europeu se 
foram alargando, a pressão exercida pelos 
grupos de interesses (lobbying) no seu seio 
foram crescendo de forma notável,

A. Considerando que, à medida que as 
competências do Parlamento Europeu se 
foram alargando, a pressão exercida pelos 
grupos de interesses (lobbying) no seu seio 
foi crescendo de forma notável e que, em 
geral, a actividade de lobbying junto das 
instituições europeias regista um 
crescimento constante, em termos quer do 
volume de actividade quer do 
desenvolvimento do sector,

Or. en

Alteração 3
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Proposta de resolução
Considerando A–A (novo)

Proposta de resolução Alteração

A–A. Considerando que a actividade de 
representação de interesses não tem por 
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objectivo apenas influenciar a formulação 
das políticas e os processos de tomada de 
decisões legislativas, mas também a 
afectação de fundos comunitários e o 
acompanhamento e a execução da
legislação,

Or. en

Alteração 4
Georgios Papastamkos

Proposta de resolução
Considerando A–A (novo)

Proposta de resolução Alteração

A–A. Considerando que, na sequência da 
prevista ratificação do Tratado de Lisboa, 
o Parlamento Europeu verá reforçado o 
seu papel de co-legislador, passando a 
participar em quase todos os 
procedimentos legislativos ordinários, o 
que atrairá ainda mais grupos de 
interesses,

Or. el

Alteração 5
Costas Botopoulos

Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que os representantes dos 
grupos de interesses desempenham um 
papel fundamental no diálogo aberto e 
pluralista em que assenta o sistema 
democrático e que constituem uma 
importante fonte de informação para os 
deputados,

B. Considerando que os representantes dos 
grupos de interesses desempenham um 
papel fundamental no diálogo aberto e 
pluralista em que assenta o sistema 
democrático e que constituem uma 
importante fonte de informação para os 
deputados no exercício do seu mandato,
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Or. el

Alteração 6
Costas Botopoulos

Proposta de resolução
Considerando B–A (novo)

Proposta de resolução Alteração

B–A. Considerando que os grupos de 
interesses não exercem pressão apenas 
junto dos Deputados mas procuram 
igualmente influenciar as decisões do 
Parlamento, intervindo junto dos 
funcionários do secretariado das 
comissões parlamentares, dos 
funcionários dos grupos políticos e dos 
assistentes dos Deputados,

Or. el

Alteração 7
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que o Parlamento 
mantém, já desde 1996, o seu próprio 
registo de grupos de interesses1, bem como 
um Código de Conduta2 que obriga estes
grupos a agir em conformidade com 
elevadas normas éticas,

E. Considerando que o Parlamento 
mantém, já desde 1996, o seu próprio 
registo de grupos de interesses1, bem como 
um Código de Conduta2 que inclui um 
compromisso por parte destes grupos de 
agirem em conformidade com elevadas 
normas éticas,

Or. en

                                               
1 N.º 4 do artigo 9.º do Regimento.
2 Artigo 3.º do anexo IX do Regimento.
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Alteração 8
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que o Parlamento 
mantém, já desde 1996, o seu próprio 
registo de grupos de interesses1, bem como 
um Código de Conduta1 que obriga estes
grupos a agir em conformidade com 
elevadas normas éticas,

E. Considerando que o Parlamento 
mantém, já desde 1996, o seu próprio 
registo de grupos de interesses1, bem como 
um Código de Conduta2 que obriga os
grupos registados a agir em conformidade 
com elevadas normas éticas,

Or. de

Alteração 9
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que estão registados no 
Parlamento aproximadamente 5 000 grupos 
de interesses,

F. Considerando que estão actualmente
registados no Parlamento 
aproximadamente 5 000 grupos de 
interesses,

Or. de

Alteração 10
Georgios Papastamkos

Proposta de resolução
Considerando F–A (novo)

Proposta de resolução Alteração

F–A. Considerando que os grupos de 
interesses incluem organizações locais e 

                                               
1 N.º 4 do artigo 9.º do Regimento.
2 Artigo 3.º do anexo IX do Regimento.
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nacionais cuja actividade os 
Estados-Membros têm a responsabilidade 
de regulamentar,

Or. el

Alteração 11
Alexander Stubb

Proposta de resolução
Considerando F–A (novo)

Proposta de resolução Alteração

F–A. Considerando que, segundo o 
parecer do Serviço Jurídico do 
Parlamento Europeu, apenas os Estados 
Unidos, o Canadá, a Alemanha e a União 
Europeia adoptaram normas que os 
grupos de interesses devem observar no 
exercício das suas actividades de 
lobbying,

Or. en

Alteração 12
Costas Botopoulos

Proposta de resolução
N.º -1–A (novo)

Proposta de resolução Alteração

-1–A. Reconhece a influência dos grupos 
de interesses no processo de tomada de 
decisões da UE e, por conseguinte, a 
necessidade de adoptar um quadro 
regulamentar bem definido para reger as 
suas actividades;

Or. de
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Alteração 13
Georgios Papastamkos

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Salienta que a transparência em todas 
as instituições europeias é uma condição 
indispensável para a legitimidade da União 
e para a confiança que os cidadãos nela 
depositam; sublinha que a transparência é 
uma "via de dois sentidos", necessária 
tanto para o trabalho das próprias 
instituições como para o dos representantes 
de interesses;

1. Salienta que o acesso transparente e 
equitativo a todas as instituições europeias 
é uma condição indispensável para a 
legitimidade da União e para a confiança 
que os cidadãos nela depositam; sublinha 
que a transparência é uma "via de dois 
sentidos", necessária tanto para o trabalho 
das próprias instituições como para o dos 
representantes de interesses; salienta que o 
acesso equitativo dos grupos de interesses 
às instituições europeias alarga os 
conhecimentos especializados disponíveis 
para a condução da União;

Or. el

Alteração 14
Costas Botopoulos

Proposta de resolução
N.º 1–A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1–A. Considera essencial que os 
Deputados ao Parlamento conheçam a 
identidade das organizações 
representadas pelos grupos de interesses;

Or. el

Alteração 15
Werner Langen

Proposta de resolução
N.º 2
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Proposta de resolução Alteração

2. Reconhece que um Deputado pode, se 
assim o entender (numa base voluntária), 
utilizar uma “pegada legislativa", ou seja, 
uma lista indicativa (a anexar aos 
relatórios do Parlamento) dos 
representantes de interesses que foram 
consultados durante a preparação do 
relatório; realça, porém, que se afigura 
ainda mais importante que a Comissão 
adite uma tal “pegada legislativa” às suas 
iniciativas legislativas;

2. Sugere que os secretariados das 
comissões competentes anexem a cada 
relatório legislativo a votar em sessão 
plenária uma lista dos representantes de 
grupos de interesses envolvidos na 
preparação do relatório ou nas consultas 
levadas a cabo pela comissão competente;

Or. de

Alteração 16
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Reconhece que um Deputado pode, se 
assim o entender (numa base voluntária), 
utilizar uma “pegada legislativa", ou seja,
uma lista indicativa (a anexar aos relatórios 
do Parlamento) dos representantes de 
interesses que foram consultados durante a 
preparação do relatório; realça, porém, que 
se afigura ainda mais importante que a 
Comissão adite uma tal “pegada 
legislativa” às suas iniciativas legislativas;

2. Decide introduzir a utilização de uma 
"pegada legislativa", que inclui uma lista 
indicativa (a anexar aos relatórios do 
Parlamento) dos representantes de 
interesses consultados durante a preparação 
do relatório; realça, porém, que se afigura 
ainda mais importante que a Comissão 
adite uma tal "pegada legislativa" às suas 
iniciativas legislativas;

Or. en

Alteração 17
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Proposta de resolução
N.º 2
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Proposta de resolução Alteração

2. Reconhece que um Deputado pode, se 
assim o entender (numa base voluntária), 
utilizar uma “pegada legislativa", ou seja, 
uma lista indicativa (a anexar aos relatórios 
do Parlamento) dos representantes de 
interesses que foram consultados durante a 
preparação do relatório; realça, porém, que 
se afigura ainda mais importante que a 
Comissão adite uma tal “pegada 
legislativa” às suas iniciativas legislativas;

2. Considera necessário, no interesse da 
transparência, que um Deputado possa, se 
assim o entender (numa base voluntária), 
utilizar uma "pegada legislativa", ou seja, 
uma lista indicativa (a anexar aos relatórios 
do Parlamento) dos representantes de 
interesses consultados durante a preparação 
do relatório; considera especialmente 
recomendável que tal lista seja anexada 
aos relatórios legislativos; realça, porém, 
que se afigura ainda mais importante que a 
Comissão adite uma tal "pegada 
legislativa" às suas iniciativas legislativas;

Or. en

Alteração 18
Georgios Papastamkos

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Reconhece que um Deputado pode, se 
assim o entender (numa base voluntária), 
utilizar uma “pegada legislativa", ou seja, 
uma lista indicativa (a anexar aos relatórios 
do Parlamento) dos representantes de 
interesses que foram consultados durante a 
preparação do relatório; realça, porém, que 
se afigura ainda mais importante que a 
Comissão adite uma tal “pegada 
legislativa” às suas iniciativas legislativas;

2. Reconhece que um Deputado pode, se 
assim o entender (numa base voluntária), 
utilizar uma "pegada legislativa", ou seja, 
uma lista indicativa (a anexar aos relatórios 
do Parlamento) dos representantes de 
interesses que foram consultados durante a
preparação do relatório; realça, porém, que 
se afigura ainda mais importante que a 
Comissão adite uma tal "pegada 
legislativa" às suas iniciativas legislativas; 
salienta que a "pegada legislativa" não 
deve ser encarada como uma retribuição 
aos grupos de interesses, mas antes como 
um contributo para a responsabilização 
democrática dos Deputados ao 
Parlamento; solicita aos órgãos 
parlamentares competentes que 
proponham os necessários termos e 
condições para evitar a utilização abusiva 
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da "pegada legislativa", a distorção da 
sua finalidade e a sua utilização como 
publicidade indirecta aos grupos de 
interesses;

Or. el

Alteração 19
Richard Corbett

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Reconhece que um Deputado pode, se 
assim o entender (numa base voluntária), 
utilizar uma “pegada legislativa", ou seja, 
uma lista indicativa (a anexar aos relatórios 
do Parlamento) dos representantes de 
interesses que foram consultados durante a 
preparação do relatório; realça, porém, que 
se afigura ainda mais importante que a 
Comissão adite uma tal “pegada 
legislativa” às suas iniciativas legislativas;

2. Reconhece que um Deputado pode, se 
assim o entender (numa base voluntária), 
utilizar uma "pegada legislativa", ou seja, 
uma lista indicativa (a anexar aos relatórios 
do Parlamento) dos representantes de 
interesses consultados durante a preparação 
do relatório, e exorta os Deputados a 
fazê-lo; realça, porém, que se afigura ainda 
mais importante que a Comissão adite uma 
tal "pegada legislativa" às suas iniciativas 
legislativas;

Or. en

Alteração 20
Alexander Stubb

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Reconhece que um Deputado pode, se 
assim o entender (numa base voluntária), 
utilizar uma “pegada legislativa", ou seja, 
uma lista indicativa (a anexar aos relatórios 
do Parlamento) dos representantes de 
interesses que foram consultados durante a 
preparação do relatório; realça, porém, que 

2. Reconhece que um relator pode, se 
assim o entender (numa base voluntária), 
utilizar uma "pegada legislativa", ou seja, 
uma lista indicativa (a anexar aos relatórios 
do Parlamento) dos representantes de 
interesses consultados e que prestaram um 
contributo significativo durante a 
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se afigura ainda mais importante que a 
Comissão adite uma tal “pegada 
legislativa” às suas iniciativas legislativas;

preparação do relatório; realça, porém, que 
se afigura ainda mais importante que a 
Comissão adite uma tal "pegada 
legislativa" às suas iniciativas legislativas;

Or. en

Alteração 21
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Reconhece que um Deputado pode, se 
assim o entender (numa base voluntária), 
utilizar uma “pegada legislativa", ou seja, 
uma lista indicativa (a anexar aos relatórios 
do Parlamento) dos representantes de 
interesses que foram consultados durante a 
preparação do relatório; realça, porém, que 
se afigura ainda mais importante que a 
Comissão adite uma tal “pegada 
legislativa” às suas iniciativas legislativas;

2. Reconhece que um Deputado pode, se 
assim o entender (numa base voluntária), 
utilizar uma "pegada legislativa", ou seja, 
uma lista indicativa (a anexar aos relatórios 
do Parlamento) dos representantes de 
interesses registados que foram 
consultados durante a preparação do 
relatório; realça, porém, que se afigura 
ainda mais importante que a Comissão 
adite uma tal "pegada legislativa" às suas 
iniciativas legislativas;

Or. de

Alteração 22
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Proposta de resolução
N.º 2–A (novo)

Proposta de resolução Alteração

2–A. Recomenda vivamente que toda a 
documentação de grupos de interesses 
fornecida aos Deputados no âmbito de um 
procedimento seja enviada pelos 
representantes dos grupos em questão 
para um ponto de contacto central no seio 
do Parlamento, o qual a disponibilizará 
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numa base de dados de fácil utilização no 
sítio do Parlamento na Internet;

Or. en

Alteração 23
Alexander Stubb

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Convida os Questores a elaborar um 
plano expondo medidas para melhorar a 
aplicação e o controlo das regras do 
Parlamento, nos termos das quais um 
deputado deve declarar qualquer ajuda 
recebida, seja financeira, em recursos 
humanos ou em material1;

3. Chama a atenção para as actuais 
normas segundo as quais os Deputados 
devem declarar os seus interesses 
financeiros; convida a Mesa a, com base 
numa proposta dos Questores, elaborar um 
plano expondo medidas para melhorar 
adicionalmente a aplicação e o controlo 
das regras do Parlamento, nos termos das 
quais um deputado deve declarar qualquer 
ajuda recebida, seja financeira, em recursos 
humanos ou em material1;

Or. en

Alteração 24
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Convida os Questores a elaborar um 
plano expondo medidas para melhorar a 
aplicação e o controlo das regras do 
Parlamento, nos termos das quais um 
deputado deve declarar qualquer ajuda 
recebida, seja financeira, em recursos 

3. Convida os Questores a elaborar e a 
submeter à aprovação do Parlamento um 
plano com vista a melhorar a aplicação e o 
controlo das regras do Parlamento, nos 
termos das quais um deputado deve 
declarar qualquer ajuda recebida, seja 
financeira, em recursos humanos ou em 

                                               
1 Artigo 2.º do anexo I do Regimento.
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humanos ou em material1; material1;

Or. en

Alteração 25
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proposta de resolução
N.º 3–A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3–A. Salienta a necessidade de um 
sistema de transparência mediante o qual 
qualquer pessoa que exerça uma
actividade no Parlamento numa base que
não seja meramente temporária seja 
obrigada a divulgar publicamente os seus 
interesses financeiros e, por esse motivo,
convida os Questores a ponderar uma 
forma de incluir igualmente os estagiários 
nesse sistema;

Or. de

Alteração 26
Georgios Papastamkos

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Requer maior clareza em relação aos 
intergrupos, ou seja, a publicação, no sítio 
do Parlamento na Internet, de uma lista 
dos intergrupos – registados e não 
registados – que inclua as declarações dos 
interesses financeiros dos respectivos 
presidentes;

4. Requer maior clareza em relação aos 
intergrupos, ou seja, a clarificação em 
moldes adequados de que os intergrupos 
não constituem, de modo algum, órgãos 
do Parlamento Europeu, e a publicação de
uma lista dos intergrupos – registados e 
não registados – que inclua as declarações 
dos interesses financeiros dos respectivos 
presidentes;

                                                                                                                                                  
1 Artigo 2.º do anexo I do Regimento.
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Or. el

Alteração 27
Costas Botopoulos

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Requer maior clareza em relação aos 
intergrupos, ou seja, a publicação, no sítio 
do Parlamento na Internet, de uma lista dos 
intergrupos – registados e não registados –
que inclua as declarações dos interesses 
financeiros dos respectivos presidentes;

4. Requer maior clareza em relação aos 
intergrupos, ou seja, a publicação, no sítio 
do Parlamento na Internet, da lista dos 
intergrupos – registados e não registados –¸ 
incluindo as declarações dos interesses 
financeiros dos respectivos presidentes, 
informações relativas aos seus membros e 
suas reuniões e indicação dos grupos de 
interesses que apoiam e do tipo de 
assistência que prestam a tais grupos;

Or. el

Alteração 28
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Requer maior clareza em relação aos 
intergrupos, ou seja, a publicação, no sítio 
do Parlamento na Internet, de uma lista dos 
intergrupos – registados e não registados –
que inclua as declarações dos interesses 
financeiros dos respectivos presidentes;

4. Requer maior clareza em relação aos 
intergrupos, ou seja, a publicação, no sítio 
do Parlamento na Internet, de uma lista dos
intergrupos – registados e não registados –
com informações pormenorizadas sobre a 
sua composição e os seus financiamentos 
externos e que inclua as declarações dos 
interesses financeiros dos respectivos 
presidentes;

Or. en
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Alteração 29
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Requer maior clareza em relação aos 
intergrupos, ou seja, a publicação, no sítio 
do Parlamento na Internet, de uma lista dos 
intergrupos – registados e não registados –
que inclua as declarações dos interesses 
financeiros dos respectivos presidentes;

4. Solicita à Mesa que publique, no sítio 
do Parlamento na Internet, uma lista de 
todos os intergrupos existentes, indicando,
inter alia, o tipo de apoio que lhes é 
prestado pelo Parlamento e por fontes 
externas;

Or. en

Alteração 30
György Schöpflin

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Requer maior clareza em relação aos 
intergrupos, ou seja, a publicação, no sítio 
do Parlamento na Internet, de uma lista dos 
intergrupos – registados e não registados –
que inclua as declarações dos interesses 
financeiros dos respectivos presidentes;

4. Requer maior clareza em relação aos 
intergrupos, ou seja, a publicação, no sítio 
do Parlamento na Internet, de uma lista dos 
intergrupos – registados e não registados –
que inclua declarações pertinentes dos 
interesses financeiros dos respectivos 
presidentes e uma declaração de cada 
intergrupo relativa aos seus objectivos 
gerais;

Or. en

Alteração 31
Alexander Stubb

Proposta de resolução
N.º 4
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Proposta de resolução Alteração

4. Requer maior clareza em relação aos 
intergrupos, ou seja, a publicação, no sítio 
do Parlamento na Internet, de uma lista dos 
intergrupos – registados e não registados –
que inclua as declarações dos interesses 
financeiros dos respectivos presidentes;

4. Toma nota das actuais normas relativas 
aos intergrupos, as quais exigem uma 
declaração sobre as fontes de 
financiamento; requer maior clareza em 
relação aos intergrupos, ou seja, a 
publicação, no sítio do Parlamento na 
Internet, de uma lista dos intergrupos –
registados e não registados – que inclua 
declarações pertinentes dos interesses 
financeiros dos respectivos presidentes;

Or. en

Alteração 32
Claude Turmes, Gérard Onesta

Proposta de resolução
N.º 4–A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4–A. Insta o Parlamento a publicar, no 
seu sítio na Internet, uma lista abrangente 
e completa de todos os eventos 
relacionados com a representação de 
grupos de interesses organizados por 
Deputados ao Parlamento Europeu, 
incluindo, pelo menos, a respectiva 
agenda e os nomes dos patrocinadores;

Or. en

Alteração 33
Werner Langen

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Apela aos Questores para que 5. Apela aos Questores para que 
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esclareçam as regras que proíbem a 
entrada de visitantes não acompanhados 
nas instalações do Parlamento (por 
exemplo, nos gabinetes dos deputados) e 
para que melhorem a aplicação dessas 
regras;

esclareçam as regras segundo as quais o 
número de visitantes autorizados nas 
instalações do Parlamento fora das zonas 
oficiais de visitantes é efectivamente 
limitado durante os períodos de sessão do 
Parlamento Europeu, e apenas os 
visitantes acompanhados que têm um 
encontro marcado com uma pessoa 
específica são admitidos nas zonas não 
públicas do Parlamento;

Or. de

Alteração 34
Alexander Stubb

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Apela aos Questores para que 
esclareçam as regras que proíbem a 
entrada de visitantes não acompanhados 
nas instalações do Parlamento (por 
exemplo, nos gabinetes dos deputados) e 
para que melhorem a aplicação dessas 
regras;

5. Apela à Mesa para que, com base numa
proposta dos Questores, esclareça as
actuais regras que proíbem a entrada de 
visitantes não acompanhados nas 
instalações do Parlamento (por exemplo, 
nos gabinetes dos deputados) e para que 
melhorem a aplicação dessas regras;

Or. en

Alteração 35
Ingo Friedrich

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Sublinha que todos os actores que 
correspondem a essa definição devem ser 
considerados como representantes de 
interesses e tratados da mesma maneira, 
quer se trate de representantes de interesses 

8. Sublinha que todos os actores que não 
as Instituições (Comissão, Parlamento 
Europeu, Conselho, Comité das Regiões, 
Comité Económico e Social Europeu, etc.)
que correspondem a essa definição e 
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profissionais, de representantes internos 
das empresas, de ONG, de grupos de 
reflexão, de associações profissionais, de 
sindicatos, de organizações patronais ou de 
advogados, sempre que o objectivo destes 
consista em influenciar as políticas e não a 
jurisprudência;

exercem regularmente influência junto 
das Instituições devem ser considerados 
como representantes de interesses e 
tratados da mesma maneira, quer se trate 
de representantes de interesses 
profissionais, de representantes internos 
das empresas, de ONG, de associações 
profissionais, de sindicatos, de 
organizações patronais, de organizações 
sem fins lucrativos ou outras, ou de 
advogados, sempre que o objectivo destes 
consista em influenciar as políticas e não a 
jurisprudência;

Or. de

Alteração 36
Georgios Papastamkos

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Sublinha que todos os actores que 
correspondem a essa definição devem ser 
considerados como representantes de 
interesses e tratados da mesma maneira, 
quer se trate de representantes de interesses 
profissionais, de representantes internos 
das empresas, de ONG, de grupos de 
reflexão, de associações profissionais, de 
sindicatos, de organizações patronais ou de 
advogados, sempre que o objectivo destes 
consista em influenciar as políticas e não a 
jurisprudência;

8. Sublinha que não deve haver confusão 
entre o conceito e o papel da sociedade 
civil e os dos grupos de interesses; na 
medida em que os subgrupos destes 
grupos correspondam à referida definição,
devem ser considerados como 
representantes de interesses e tratados da 
mesma maneira, quer se trate de 
representantes de interesses profissionais, 
de representantes internos das empresas, de 
ONG, de grupos de reflexão, de 
associações profissionais, de sindicatos, de 
organizações patronais ou de advogados, 
sempre que o objectivo destes consista em 
influenciar as políticas e não a 
jurisprudência;

Or. el
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Alteração 37
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Sublinha que todos os actores que 
correspondem a essa definição devem ser 
considerados como representantes de 
interesses e tratados da mesma maneira, 
quer se trate de representantes de interesses 
profissionais, de representantes internos 
das empresas, de ONG, de grupos de 
reflexão, de associações profissionais, de 
sindicatos, de organizações patronais ou de 
advogados, sempre que o objectivo destes 
consista em influenciar as políticas e não a 
jurisprudência;

8. Sublinha que todos os actores que 
correspondem a essa definição devem ser 
considerados como representantes de 
interesses e tratados da mesma maneira, 
quer se trate de representantes de interesses 
profissionais, de representantes internos 
das empresas, de ONG, de grupos de 
reflexão, de associações profissionais, de 
sindicatos, de organizações patronais ou de 
advogados, sempre que o objectivo destes 
consista em influenciar as políticas e não a 
jurisprudência; não obstante, considera 
que importa ter em conta a diferença 
substancial que existe entre as 
organizações que visam o lucro privado e 
as que têm uma finalidade eminentemente 
pública ou social;

Or. en

Alteração 38
György Schöpflin

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Sublinha que todos os actores que 
correspondem a essa definição devem ser 
considerados como representantes de 
interesses e tratados da mesma maneira, 
quer se trate de representantes de interesses 
profissionais, de representantes internos 
das empresas, de ONG, de grupos de 
reflexão, de associações profissionais, de 
sindicatos, de organizações patronais ou de 
advogados, sempre que o objectivo destes 

8. Sublinha que todos os actores que 
correspondem a essa definição e exercem 
frequentemente influência junto das 
Instituições europeias devem ser 
considerados como representantes de 
interesses e tratados da mesma maneira, 
quer se trate de representantes de interesses 
profissionais, de representantes internos 
das empresas, de ONG, de grupos de 
reflexão, de associações profissionais, de 
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consista em influenciar as políticas e não a 
jurisprudência;

sindicatos, de organizações patronais, de 
organizações com ou sem fins lucrativos, 
de representantes diplomáticos no 
exercício de actividades de representação 
de interesses, ou de advogados, sempre 
que o objectivo destes consista em 
influenciar as políticas e não a 
jurisprudência;

Or. en

Alteração 39
 Costas Botopoulos

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Sublinha que todos os actores que 
correspondem a essa definição devem ser 
considerados como representantes de 
interesses e tratados da mesma maneira, 
quer se trate de representantes de interesses 
profissionais, de representantes internos 
das empresas, de ONG, de grupos de 
reflexão, de associações profissionais, de 
sindicatos, de organizações patronais ou de 
advogados, sempre que o objectivo destes 
consista em influenciar as políticas e não a 
jurisprudência;

8. Sublinha que, apesar da diferença 
fundamental entre representantes de 
interesses públicos e privados, todos os 
actores que correspondem a essa definição 
devem ser considerados como 
representantes de interesses e tratados da 
mesma maneira, quer se trate de 
representantes de interesses profissionais, 
de representantes internos das empresas, de 
ONG, de grupos de reflexão, de 
associações profissionais, de sindicatos, de 
organizações patronais, de organizações 
com ou sem fins lucrativos ou de 
advogados, sempre que o objectivo destes 
consista em influenciar as políticas e não a 
jurisprudência;

Or. en

Alteração 40
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Proposta de resolução
N.º 8
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Proposta de resolução Alteração

8. Sublinha que todos os actores que 
correspondem a essa definição devem ser 
considerados como representantes de 
interesses e tratados da mesma maneira, 
quer se trate de representantes de interesses 
profissionais, de representantes internos 
das empresas, de ONG, de grupos de 
reflexão, de associações profissionais, de 
sindicatos, de organizações patronais ou de 
advogados, sempre que o objectivo destes 
consista em influenciar as políticas e não 
a jurisprudência;

8. Sublinha que todos os actores que 
correspondem a essa definição e exercem 
frequentemente influência junto das 
Instituições europeias devem ser 
considerados como representantes de 
interesses e tratados da mesma maneira, 
quer se trate de representantes de interesses 
profissionais, de representantes internos 
das empresas, de ONG, de grupos de 
reflexão, de associações profissionais, de 
sindicatos, de organizações patronais, de 
organizações com ou sem fins lucrativos
ou de advogados, sempre que o objectivo 
destes consista em influenciar as políticas e 
não a jurisprudência;

Or. en

Alteração 41
Alexander Stubb

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Sublinha que todos os actores que 
correspondem a essa definição devem ser 
considerados como representantes de 
interesses e tratados da mesma maneira, 
quer se trate de representantes de interesses 
profissionais, de representantes internos 
das empresas, de ONG, de grupos de 
reflexão, de associações profissionais, de 
sindicatos, de organizações patronais ou de 
advogados, sempre que o objectivo destes 
consista em influenciar as políticas e não a 
jurisprudência;

8. Sublinha que todos os actores exteriores 
às Instituições europeias que 
correspondem a essa definição e exercem 
frequentemente influência junto das 
Instituições devem ser considerados como 
representantes de interesses e tratados da 
mesma maneira, quer se trate de 
representantes de interesses profissionais, 
de representantes internos das empresas, de 
ONG, de grupos de reflexão, de 
associações profissionais, de sindicatos, de 
organizações patronais, de organizações 
com ou sem fins lucrativos ou de 
advogados, sempre que o objectivo destes 
consista em influenciar as políticas e não a 
jurisprudência;
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Or. en

Alteração 42
Othmar Karas

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Sublinha que todos os actores que 
correspondem a essa definição devem ser 
considerados como representantes de 
interesses e tratados da mesma maneira, 
quer se trate de representantes de interesses 
profissionais, de representantes internos 
das empresas, de ONG, de grupos de 
reflexão, de associações profissionais, de 
sindicatos, de organizações patronais ou de 
advogados, sempre que o objectivo destes 
consista em influenciar as políticas e não 
a jurisprudência;

8. Sublinha que todos os actores que 
correspondem a essa definição devem ser 
considerados como representantes de 
interesses e tratados da mesma maneira, 
quer se trate de representantes de interesses 
profissionais, de representantes internos 
das empresas, de ONG, de grupos de 
reflexão, de associações profissionais, de
sindicatos, de organizações patronais ou de 
advogados, sempre que estes não estejam 
a:

a) representar um constituinte em 
processos judiciais, quasi-judiciais, 
administrativos, disciplinares e outros;
b) prestar aconselhamento jurídico no 
quadro dos processos decisório e político 
das Instituições europeias;

Or. en

Alteração 43
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proposta de resolução
N.º 8–A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8–A. Salienta também, porém, que as 
regiões e os municípios dos 
Estados-Membros, bem como os partidos 
políticos a nível nacional e europeu, são 
parceiros privilegiados do Parlamento 
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Europeu cujos representantes não devem 
ser considerados como representantes de 
grupos de interesses na acepção das 
normas previstas;

Or. de

Alteração 44
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Proposta de resolução
N.º 8–A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8–A. Considera que deve ser imposto a 
todos os representantes dos grupos de 
interesses, em todas as Instituições da UE, 
um sistema de registo e de notificação 
fiável e eficaz, nomeadamente em matéria 
de divulgação financeira e de revelação 
de todos os documentos enviados aos 
membros das Instituições, e que a esse 
sistema deve estar associado um código 
deontológico comum;

Or. en

Alteração 45
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Acolhe, em princípio, a proposta da 
Comissão no sentido de criar um "balcão 
único" que permita aos representantes de 
interesses registar-se tanto junto da 
Comissão como junto do Parlamento; 
relembra, contudo, as diferenças 
essenciais entre a Comissão e o 
Parlamento enquanto instituições; 

9. Acolhe a proposta da Comissão no 
sentido de criar um "balcão único" que 
permita aos representantes de interesses 
registar-se tanto junto da Comissão como 
junto do Parlamento; 
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reserva-se, por conseguinte, o direito de 
avaliar a proposta da Comissão quando 
estiver terminada e de apenas então 
decidir se a apoia ou não;

Or. en

Alteração 46
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Acolhe, em princípio, a proposta da 
Comissão no sentido de criar um "balcão 
único" que permita aos representantes de 
interesses registar-se tanto junto da 
Comissão como junto do Parlamento; 
relembra, contudo, as diferenças essenciais 
entre a Comissão e o Parlamento enquanto 
instituições; reserva-se, por conseguinte, o 
direito de avaliar a proposta da Comissão 
quando estiver terminada e de apenas 
então decidir se a apoia ou não;

9. Acolhe, em princípio, a proposta da 
Comissão no sentido de criar um "balcão 
único" que permita aos representantes de 
interesses registar-se tanto junto da 
Comissão como junto do Parlamento; 
relembra, contudo, as diferenças essenciais 
entre a Comissão e o Parlamento enquanto 
instituições; relembra ainda que o número 
de representantes de grupos de interesses 
com acesso ao Parlamento Europeu deve 
permanecer dentro de limites razoáveis; 
sugere, pois, a adopção de um sistema 
mediante o qual os representantes de 
interesses apenas necessitem de se 
registar uma vez junto de ambas as 
Instituições e cada Instituição possa 
decidir autorizar ou não o acesso às suas 
instalações, permitindo assim ao 
Parlamento continuar a limitar a quatro o 
número de livre-trânsitos concedidos a 
cada empresa ou organização;

Or. en

Alteração 47
Carlos Carnero González

Proposta de resolução
N.º 9
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Proposta de resolução Alteração

9. Acolhe, em princípio, a proposta da 
Comissão no sentido de criar um "balcão 
único" que permita aos representantes de 
interesses registar-se tanto junto da 
Comissão como junto do Parlamento; 
relembra, contudo, as diferenças essenciais 
entre a Comissão e o Parlamento enquanto 
instituições; reserva-se, por conseguinte, o 
direito de avaliar a proposta da Comissão 
quando estiver terminada e de apenas então 
decidir se a apoia ou não;

9. Acolhe, em princípio, a proposta da 
Comissão no sentido de criar um "balcão 
único" que permita aos representantes de 
interesses registar-se tanto junto da 
Comissão como junto do Parlamento;
considera que esse registo deve ser detido 
conjuntamente pela Comissão e pelo 
Parlamento e estar associado a um 
mecanismo comum de sanção e a um 
código deontológico comum; relembra, 
contudo, as diferenças essenciais entre a 
Comissão e o Parlamento enquanto 
instituições; reserva-se, por conseguinte, o 
direito de avaliar a proposta da Comissão 
quando estiver terminada e de apenas então 
decidir se a apoia ou não;

Or. en

Alteração 48
Alexander Stubb

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Acolhe, em princípio, a proposta da 
Comissão no sentido de criar um "balcão 
único" que permita aos representantes de 
interesses registar-se tanto junto da 
Comissão como junto do Parlamento; 
relembra, contudo, as diferenças essenciais 
entre a Comissão e o Parlamento enquanto 
instituições; reserva-se, por conseguinte, o 
direito de avaliar a proposta da Comissão 
quando estiver terminada e de apenas então 
decidir se a apoia ou não;

9. Acolhe, em princípio, a proposta da 
Comissão no sentido de criar um "balcão 
único" que permita aos representantes de 
interesses registar-se tanto junto da 
Comissão como junto do Parlamento e 
solicita um acordo interinstitucional sobre 
um registo comum a deter conjuntamente 
pela Comissão, o Parlamento e o 
Conselho; relembra, contudo, as diferenças 
essenciais entre a Comissão, o Parlamento
e o Conselho enquanto instituições;
preconiza o reconhecimento mútuo por 
parte do Parlamento, da Comissão e do 
Conselho de registos independentes na 
eventualidade de não se chegar a acordo 
quanto a um registo comum;
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Or. en

Alteração 49
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Propõe a criação, o mais rapidamente 
possível, de um grupo de trabalho conjunto 
de funcionários que reúna representantes 
do Parlamento e da Comissão para avaliar 
as implicações de um registo comum;

10. Propõe a criação imediata de um grupo 
de trabalho conjunto que reúna 
representantes do Parlamento e da 
Comissão para permitir o desenvolvimento
de um registo comum;

Or. en

Alteração 50
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Propõe a criação, o mais rapidamente 
possível, de um grupo de trabalho conjunto 
de funcionários que reúna representantes 
do Parlamento e da Comissão para avaliar 
as implicações de um registo comum;

10. Propõe a criação, o mais rapidamente 
possível, de um grupo de trabalho conjunto 
que reúna representantes do Parlamento e 
da Comissão para definir os pormenores 
de um tal registo comum, incluindo as 
regras em matéria de sanções, 
livre-trânsitos e acesso às instalações;

Or. en

Alteração 51
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Proposta de resolução
N.º 10



PE402.883v01-00 28/45 AM\712544PT.doc

PT

Proposta de resolução Alteração

10. Propõe a criação, o mais rapidamente 
possível, de um grupo de trabalho conjunto 
de funcionários que reúna representantes 
do Parlamento e da Comissão para avaliar
as implicações de um registo comum;

10. Propõe a criação, o mais rapidamente 
possível, de um grupo de trabalho conjunto 
de altos funcionários da Comissão e
representantes do Parlamento Europeu 
nomeados pela Conferência dos 
Presidentes, com vista a analisar, até ao 
final de 2008, as implicações de um registo 
comum destinado a todos os 
representantes de grupos de interesses que 
pretendam ter acesso ao Parlamento 
Europeu ou à Comissão; encarrega o seu 
Secretário-Geral de tomar as necessárias 
medidas nesse sentido;

Or. en

Alteração 52
Werner Langen

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Propõe a criação, o mais rapidamente 
possível, de um grupo de trabalho conjunto 
de funcionários que reúna representantes 
do Parlamento e da Comissão para avaliar
as implicações de um registo comum;

10. Propõe a criação, o mais rapidamente 
possível, de um grupo de trabalho conjunto 
que reúna representantes da Comissão, 
Conselho e Parlamento, incluindo 
detentores de cargos de responsabilidade 
política, para analisar as condições 
prévias e as implicações de um registo 
comum;

Or. de

Alteração 53
Alexander Stubb

Proposta de resolução
N.º 10
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Proposta de resolução Alteração

10. Propõe a criação, o mais rapidamente 
possível, de um grupo de trabalho conjunto 
de funcionários que reúna representantes 
do Parlamento e da Comissão para avaliar 
as implicações de um registo comum;

10. Propõe a criação, o mais rapidamente 
possível, de um grupo de trabalho conjunto 
que reúna representantes do Parlamento, da 
Comissão e do Conselho para avaliar, até 
ao final de 2008, as implicações de um 
registo comum e elaborar um código de 
conduta comum; encarrega o seu 
Secretário-Geral de tomar as necessárias 
medidas nesse sentido;

Or. en

Alteração 54
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Recomenda que o Conselho adira a um 
possível registo comum; entende que é 
necessário ponderar cuidadosamente as 
actividades dos representantes de grupos 
de interesse em relação ao Conselho no 
contexto da co-decisão;

11. Solicita ao Conselho que adira ao
registo comum;

Or. en

Alteração 55
Alexander Stubb

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Recomenda que o Conselho adira a 
um possível registo comum; entende que é 
necessário ponderar cuidadosamente as 
actividades dos representantes de grupos de 

11. Insta o Conselho a aderir a um 
possível registo comum; entende que é 
necessário ponderar cuidadosamente as 
actividades dos representantes de grupos de 
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interesse em relação ao Conselho no 
contexto da co-decisão;

interesse em relação ao Secretariado do
Conselho no contexto da co-decisão;

Or. en

Alteração 56
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Está consciente dos argumentos a 
favor do registo facultativo e obrigatório 
dos representantes de interesses; toma 
nota da decisão da Comissão de começar 
com um registo facultativo e avaliar o 
sistema após um ano; relembra que o 
registo do Parlamento já é obrigatório de 
facto, porque registar-se é um 
pré-requisito para ter acesso ao 
Parlamento;

Suprimido

Or. en

Alteração 57
Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Está consciente dos argumentos a 
favor do registo facultativo e obrigatório 
dos representantes de interesses; toma nota 
da decisão da Comissão de começar com 
um registo facultativo e avaliar o sistema 
após um ano; relembra que o registo do 
Parlamento já é obrigatório de facto, 
porque registar-se é um pré-requisito para 
ter acesso ao Parlamento;

12. Apela à criação de um registo 
obrigatório dos representantes de 
interesses, uma vez que o Tratado de 
Lisboa tenha introduzido a base jurídica 
adequada; decide entretanto cooperar 
com a Comissão para, através de um 
acordo interinstitucional, criar um registo 
voluntário;
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Or. en

Alteração 58
Richard Corbett

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Está consciente dos argumentos a favor 
do registo facultativo e obrigatório dos 
representantes de interesses; toma nota da 
decisão da Comissão de começar com um 
registo facultativo e avaliar o sistema após 
um ano; relembra que o registo do 
Parlamento já é obrigatório de facto, 
porque registar-se é um pré-requisito para 
ter acesso ao Parlamento;

12. Está consciente dos argumentos a favor 
do registo facultativo e obrigatório dos 
representantes de interesses; toma nota da 
decisão da Comissão de começar com um 
registo facultativo e avaliar o sistema após 
um ano, mas manifesta a sua preocupação 
pelo facto de um sistema puramente 
facultativo permitir a representantes 
menos responsáveis evitar o cumprimento 
do mesmo; relembra que o registo do 
Parlamento já é obrigatório de facto, 
porque registar-se é um pré-requisito para 
ter acesso ao Parlamento;

Or. en

Alteração 59
Costas Botopoulos

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Está consciente dos argumentos a favor 
do registo facultativo e obrigatório dos 
representantes de interesses; toma nota da 
decisão da Comissão de começar com um 
registo facultativo e avaliar o sistema após 
um ano; relembra que o registo do 
Parlamento já é obrigatório de facto, 
porque registar-se é um pré-requisito para 
ter acesso ao Parlamento;

12. Está consciente dos argumentos a favor 
do registo facultativo e obrigatório dos 
representantes de interesses; toma nota da 
decisão da Comissão de começar com um 
registo facultativo e avaliar o sistema após 
um ano; atendendo a que o Tratado de 
Lisboa prevê a base jurídica apropriada 
para o registo obrigatório, considera que 
este constitui a forma mais adequada de 
aumentar a transparência; relembra que o 
actual registo do Parlamento já é 
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obrigatório de facto, porque registar-se é 
um pré-requisito para ter acesso ao 
Parlamento;

Or. en

Alteração 60
Alexander Stubb

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Está consciente dos argumentos a favor 
do registo facultativo e obrigatório dos 
representantes de interesses; toma nota da 
decisão da Comissão de começar com um 
registo facultativo e avaliar o sistema após 
um ano; relembra que o registo do 
Parlamento já é obrigatório de facto, 
porque registar-se é um pré-requisito para 
ter acesso ao Parlamento;

12. Está consciente dos argumentos a favor 
do registo facultativo e obrigatório dos 
representantes de interesses; toma nota da 
decisão da Comissão de começar com um 
registo facultativo e avaliar o sistema após 
um ano; observa que o Tratado de Lisboa 
prevê a base jurídica para o registo 
obrigatório; considera que o registo deve 
ser exigido aos representantes de 
interesses que pretendem ter 
frequentemente acesso às Instituições, 
como já se verifica no caso do 
Parlamento;

Or. en

Alteração 61
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Está consciente dos argumentos a favor 
do registo facultativo e obrigatório dos 
representantes de interesses; toma nota da 
decisão da Comissão de começar com um 
registo facultativo e avaliar o sistema após 
um ano; relembra que o registo do 

12. Está consciente dos argumentos a favor 
do registo facultativo e obrigatório dos 
representantes de interesses; toma nota da 
decisão da Comissão de começar com um 
registo facultativo e avaliar o sistema após 
um ano; relembra, contudo, que a 
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Parlamento já é obrigatório de facto, 
porque registar-se é um pré-requisito para 
ter acesso ao Parlamento;

inscrição no registo do Parlamento é um 
pré-requisito essencial para a obtenção do 
estatuto de representante de interesses 
registado junto do Parlamento Europeu,
bem como dos direitos conexos, incluindo 
o direito de livre acesso ao Parlamento;

Or. de

Alteração 62
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Toma nota do projecto de Código de 
Conduta para representantes de interesses 
apresentado pela Comissão; relembra à 
Comissão que o Parlamento tem o seu 
próprio código de conduta já há mais de 10 
anos e exorta a Comissão a negociar com 
o Parlamento a criação de um código 
comum;

13. Relembra à Comissão que o 
Parlamento tem o seu próprio código de 
conduta já há mais de 10 anos; considera,
porém, que o sistema deve ser melhorado 
e as sanções reforçadas; é de opinião que 
qualquer código deve ser de molde a 
assegurar um rigoroso controlo dos 
representantes de grupos de interesses e 
prever a apreensão do livre-trânsito e a 
criação de uma lista negra pública dos 
representantes abusivos;

Or. en

Alteração 63
Costas Botopoulos

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Toma nota do projecto de Código de 
Conduta para representantes de interesses 
apresentado pela Comissão; relembra à 
Comissão que o Parlamento tem o seu 
próprio código de conduta já há mais de 10 

13. Toma nota do projecto de Código de 
Conduta para representantes de interesses 
apresentado pela Comissão; relembra à 
Comissão que o Parlamento tem o seu 
próprio código de conduta já há mais de 10 
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anos e exorta a Comissão a negociar com o 
Parlamento a criação de um código 
comum;

anos e exorta a Comissão a negociar com o 
Parlamento a criação de um código comum
que inclua igualmente um mecanismo de 
aplicação e sanção; considera que os 
representantes de grupos de interesses que 
pretendem ser incluídos no novo registo 
devem aceitar o código, a exemplo do que 
se verifica no Parlamento;

Or. el

Alteração 64
Othmar Karas

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Toma nota do projecto de Código de 
Conduta para representantes de interesses 
apresentado pela Comissão; relembra à 
Comissão que o Parlamento tem o seu 
próprio código de conduta já há mais de 10 
anos e exorta a Comissão a negociar com o 
Parlamento a criação de um código 
comum;

13. Toma nota do projecto de Código de 
Conduta para representantes de interesses 
apresentado pela Comissão; convida a 
Comissão a reconhecer que a questão de 
saber se os advogados ficarão sujeitos 
apenas ao seu próprio código 
deontológico ou também ao novo código 
proposto pela Comissão dependerá do 
facto de as actividades do advogado em 
questão corresponderem ou não à 
definição constante no n.º 8; relembra à 
Comissão que o Parlamento tem o seu 
próprio código de conduta já há mais de 10 
anos e exorta a Comissão a negociar com o 
Parlamento a criação de um código 
comum;

Or. en

Alteração 65
Alexander Stubb

Proposta de resolução
N.º 13
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Proposta de resolução Alteração

13. Toma nota do projecto de Código de 
Conduta para representantes de interesses 
apresentado pela Comissão; relembra à 
Comissão que o Parlamento tem o seu 
próprio código de conduta já há mais de 10 
anos e exorta a Comissão a negociar com o 
Parlamento a criação de um código 
comum;

13. Toma nota do projecto de Código de 
Conduta para representantes de interesses 
apresentado pela Comissão; relembra à 
Comissão que o Parlamento tem o seu 
próprio código de conduta já há mais de 10 
anos e exorta a Comissão a negociar com o 
Parlamento a criação de regras comuns;

Or. en

Alteração 66
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Recorda que o actual Regimento do 
Parlamento já prevê que qualquer 
violação do Código de Conduta pode 
conduzir à apreensão do livre-trânsito, o 
que implica a expulsão do registo;

Suprimido

Or. en

Alteração 67
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Recorda que o actual Regimento do 
Parlamento já prevê que qualquer violação 
do Código de Conduta pode conduzir à 
apreensão do livre-trânsito, o que implica a 
expulsão do registo;

14. Recorda que o actual Regimento do 
Parlamento já prevê que qualquer violação 
do Código de Conduta pode conduzir à 
apreensão do livre-trânsito, o que implica a 
expulsão do registo; convida a Mesa a, 
com base numa proposta dos Questores, 
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analisar formas de melhorar o controlo 
do cumprimento deste código de conduta 
por parte dos representantes de interesses 
e assegurar uma maior transparência em 
matéria de sanções, até ser possível criar 
um código de conduta e um registo 
comuns;

Or. en

Alteração 68
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Recorda que o actual Regimento do 
Parlamento já prevê que qualquer violação 
do Código de Conduta pode conduzir à 
apreensão do livre-trânsito, o que implica 
a expulsão do registo;

14. Recorda que o actual Regimento do 
Parlamento já prevê que qualquer violação 
do Código de Conduta pode conduzir à 
expulsão do registo e, por conseguinte, à 
retirada do estatuto de representante de 
interesses registado junto do Parlamento 
Europeu bem como dos direitos inerentes
a esse estatuto, incluindo o direito de livre 
acesso ao Parlamento Europeu;

Or. de

Alteração 69
Alexander Stubb

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Recorda que o actual Regimento do 
Parlamento já prevê que qualquer violação 
do Código de Conduta pode conduzir à 
apreensão do livre-trânsito, o que implica a 
expulsão do registo;

14. Salienta que devem ser aplicadas 
sanções aos representantes de interesses 
que violaram o código de conduta;
recorda que o actual Regimento do 
Parlamento já prevê que qualquer violação 
do Código de Conduta pode conduzir à 
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apreensão do livre-trânsito, o que implica a 
expulsão do registo; sublinha que devem 
ser afectados suficientes recursos 
(humanos e monetários) à verificação das 
informações constantes no registo;

Or. en

Alteração 70
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Proposta de resolução
N.º 14–A (novo)

Proposta de resolução Alteração

14–A. Salienta que devem ser aplicadas 
sanções a representantes de interesses que 
tenham fornecido intencionalmente 
informações insatisfatórias ou falsas; 
sublinha que devem ser afectados 
suficientes recursos (humanos e 
monetários) à verificação das 
informações constantes no registo; 
considera, no que respeita ao registo da 
Comissão, que as sanções deveriam 
incluir a suspensão do registo e, em casos 
mais graves, a expulsão do registo; 
defende que deve ser publicada, na página 
Web do registo, uma lista dos 
representantes de interesses aos quais 
foram aplicadas sanções; considera que, 
uma vez criado um registo comum, 
qualquer comportamento abusivo por 
parte de um representante de interesses 
deve conduzir a sanções relativamente ao 
acesso a todas as instituições a que o 
registo se aplica; convida o grupo de 
trabalho conjunto a estabelecer um 
procedimento para determinar as sanções 
aplicáveis a representantes de grupos de 
interesses;

Or. en
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Alteração 71
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Afirma a necessidade de o registo ser 
de fácil utilização, para que o público 
facilmente o possa pesquisar e encontrar as 
informações que procura;

15. Afirma a necessidade de o registo ser 
de fácil utilização, para que o público 
facilmente o possa pesquisar e encontrar as 
informações que procura, e conter 
obrigatoriamente não apenas os nomes 
dos grupos de interesses, mas também os 
dos próprios representantes;

Or. en

Alteração 72
Costas Botopoulos

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Afirma a necessidade de o registo ser 
de fácil utilização, para que o público 
facilmente o possa pesquisar e encontrar as 
informações que procura;

15. Afirma a necessidade de o registo ser 
de fácil utilização e facilmente acessível 
na Internet, para que o público facilmente 
o possa pesquisar e encontrar as 
informações que procura;

Or. el

Alteração 73
Costas Botopoulos

Proposta de resolução
N.º 15–A (novo)

Proposta de resolução Alteração

15–A. Salienta que o registo deve incluir 
categorias distintas nas quais os 
representantes de interesses se devem 
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registar em função do tipo de interesses 
que representam (por exemplo, 
associações profissionais, empresas, 
sindicatos, organizações patronais, 
escritórios de advogados, ONG, etc.);

Or. el

Alteração 74
Claude Turmes, Gérard Onesta

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Toma nota da decisão da Comissão no 
sentido de solicitar aos candidatos à 
inscrição no registo a divulgação de 
informações financeiras e de aplicar os 
seguintes critérios:

16. Apoia a decisão da Comissão no 
sentido de solicitar aos representantes de 
interesses a divulgação de informações 
financeiras; é de opinião que o registo 
deve facultar, em relação a todas as 
entidades que desenvolvem actividades de 
lobbying junto das Instituições europeias, 
informações sobre:

– para empresas de consultoria 
especializada e escritórios de advogados 
que realizam actividades de lobbying
junto das instituições comunitárias, deve 
ser declarado o volume de negócios ligado 
a estas actividades, bem como o peso 
relativo dos principais clientes nesse 
volume de negócios,

– as questões em relação às quais 
desenvolvem as actividades de lobbying,

– para representantes internos e 
associações comerciais que realizam 
actividades de lobbying, deve ser 
fornecida uma estimativa dos custos 
associados às actividades de lobbying
directo junto das instituições 
comunitárias,

– os nomes dos representantes de 
interesses empregados,

– para as ONG e os grupos de reflexão, 
devem ser declarados o orçamento global 
e a sua repartição entre as principais 
fontes de financiamento;

– os rendimentos anuais, com indicação 
das fontes de rendimento,

– o montante total despendido em 
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actividades de lobbying e a sua repartição 
entre as questões objecto de lobbying,
Em relação às empresas que prestam 
serviços de lobbying a clientes, o registo 
deve também facultar informações sobre: 
– os nomes dos clientes por conta dos 
quais realizam as actividades de lobbying,
– as questões e o orçamento e a sua 
repartição por clientes,
– os nomes dos representantes de 
interesses ao serviço dos diferentes 
clientes;

Or. en

Alteração 75
Carlos Carnero González, Jo Leinen

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Toma nota da decisão da Comissão no 
sentido de solicitar aos candidatos à 
inscrição no registo a divulgação de 
informações financeiras e de aplicar os 
seguintes critérios:

16. Solicita à Comissão que introduza um 
sistema de divulgação de informações 
financeiras destinado aos representantes 
de interesses, por força do qual estes 
tenham de declarar o seguinte:

– para empresas de consultoria 
especializada e escritórios de advogados 
que realizam actividades de lobbying junto 
das instituições comunitárias, deve ser 
declarado o volume de negócios ligado a 
estas actividades, bem como o peso 
relativo dos principais clientes nesse 
volume de negócios,

– no caso de empresas de consultoria 
especializada e escritórios de advogados 
que realizam actividades de lobbying junto 
das instituições comunitárias, o volume de 
negócios ligado a estas actividades, 
expresso em intervalos de valores 
significativos, como por exemplo 5 000 –
10 000 euros, e enquanto percentagem do 
volume de negócios total, bem como o 
peso relativo dos principais clientes nesse 
volume de negócios,

– para representantes internos e 
associações comerciais que realizam 
actividades de lobbying, deve ser fornecida
uma estimativa dos custos associados às 

– no caso de representantes internos e 
associações comerciais que realizam 
actividades de lobbying, uma estimativa 
dos custos associados às actividades de 
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actividades de lobbying directo junto das 
instituições comunitárias,

lobbying directo junto das instituições 
comunitárias, expressa em intervalos de 
valores significativos, como por exemplo 
5 000 – 10 000 euros, e enquanto 
percentagem do volume de negócios total,

– para as ONG e os grupos de reflexão, 
devem ser declarados o orçamento global e 
a sua repartição entre as principais fontes 
de financiamento;

– no caso de ONG e grupos de reflexão, o 
orçamento global e a sua repartição entre 
as principais fontes de financiamento;

Or. en

Alteração 76
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de resolução
N.º 16 – parte introdutória

Proposta de resolução Alteração

16. Toma nota da decisão da Comissão no 
sentido de solicitar aos candidatos à 
inscrição no registo a divulgação de 
informações financeiras e de aplicar os 
seguintes critérios:

16. Saúda a decisão da Comissão de, no 
quadro da divulgação de informações 
financeiras, solicitar as seguintes 
informações pormenorizadas a incluir no 
registo:

Or. en

Alteração 77
Costas Botopoulos

Proposta de resolução
N.º 16 – parte introdutória

Proposta de resolução Alteração

16. Toma nota da decisão da Comissão no 
sentido de solicitar aos candidatos à 
inscrição no registo a divulgação de 
informações financeiras e de aplicar os 
seguintes critérios:

16. Apoia a decisão da Comissão no 
sentido de solicitar aos candidatos à 
inscrição no registo a divulgação de 
informações financeiras e de aplicar os 
seguintes critérios:

Or. el
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Alteração 78
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proposta de resolução
N.º 16 – parte introdutória

Proposta de resolução Alteração

16. Toma nota da decisão da Comissão no 
sentido de solicitar aos candidatos à 
inscrição no registo a divulgação de
informações financeiras e de aplicar os 
seguintes critérios:

16. Toma nota da decisão da Comissão no 
sentido de exigir aos candidatos à inscrição 
no registo a divulgação das seguintes
informações financeiras:

Or. de

Alteração 79
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Proposta de resolução
N.º 16 – A (novo)

Proposta de resolução Alteração

16–A. Insiste em que a decisão de solicitar 
aos representantes de interesses a 
divulgação de informações financeiras só 
se deve aplicar a partir de um limite 
mínimo de volume de negócios; salienta 
que a divulgação de informações 
financeiras suficientemente 
pormenorizadas constitui uma referência 
fundamental de uma política credível da 
UE em matéria de transparência e 
relembra que, para além dos dados 
financeiros, se exige igualmente a 
indicação pormenorizada dos nomes das 
pessoas que actuam como representantes 
de grupos de interesse;

Or. en
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Alteração 80
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Proposta de resolução
N.º 16 – B (novo)

Proposta de resolução Alteração

16–B. Um sistema de divulgação de 
informações pormenorizadas deve 
estabelecer intervalos máximos de 10 000 
euros para efeitos de comunicação das 
informações financeiras, com um limite 
mínimo de 5 000 euros abaixo do qual o 
registo não se aplica;

Or. en

Alteração 81
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Sublinha que o requisito da divulgação 
financeira deve igualmente aplicar-se a 
todos os representantes de interesses;

17. Sublinha que o requisito da divulgação 
financeira deve igualmente aplicar-se a 
todos os representantes de interesses 
registados;

Or. de

Alteração 82
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Solicita à Comissão que forneça 
informações mais específicas sobre a 
natureza dessa divulgação antes de o 
Parlamento tomar qualquer decisão no 

Suprimido
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sentido de aderir ao registo;

Or. en

Alteração 83
Alexander Stubb

Proposta de resolução
N.º 18–A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18–A. Toma nota da proposta da 
Comissão relativa a um mecanismo de 
controlo para verificação das informações 
constantes no registo proposto, e 
considera importante afectar recursos 
suficientes para o efeito;

Or. en

Alteração 84
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Relembra à Comissão que os dados 
financeiros nem sempre são a melhor 
maneira de facultar informação sobre a 
amplitude das actividades de 
representação de interesses;

Suprimido

Or. en

Alteração 85
Monica Frassoni, Claude Turmes, Gérard Onesta

Proposta de resolução
N.º 19
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Proposta de resolução Alteração

19. Relembra à Comissão que os dados 
financeiros nem sempre são a melhor 
maneira de facultar informação sobre a 
amplitude das actividades de 
representação de interesses;

Suprimido

Or. en

Alteração 86
Richard Corbett

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Solicita aos seus órgãos competentes 
que proponham as alterações necessárias 
ao Regimento;

20. Convida a comissão competente a 
preparar quaisquer alterações necessárias 
ao Regimento do Parlamento;

Or. en
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