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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, no conjunto das 
instituições comunitárias, um sistema de registo e de notificação fiável e eficaz, incluindo 
em matéria de informação financeira, a todos os representantes de interesses 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; 

2. Exorta a Comissão a clarificar o papel dos seus conselheiros especiais e a definir 
claramente a noção de conflito de interesses; 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; convida a Comissão a publicar, no seu sítio 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; solicita à Comissão que zele no sentido de garantir a transparência na criação 
de novos grupos; 

3. 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; 

4. 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 para empreender uma nova actividade ligada ao seu antigo domínio de 
trabalho, bem como, se for caso disso, sobre qualquer condição ou proibição que impôs
nos termos do artigo 16º do Estatuto do pessoal;

5. Insta a Comissão a fornecer uma lista detalhada do conjunto do pessoal e dos peritos que 
trabalham na Comissão cuja remuneração é assegurada pelo sector privado ou não 
governamental, precisando a proveniência exacta desta remuneração, os serviços que os 
empregam e os dossiers em que trabalham; 

6. 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.
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