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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o desenvolvimento do quadro que rege as actividades dos representantes de 
grupos de interesses ("lobbyists") junto das instituições da União Europeia
(2007/2115(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o n.º 1 do artigo 9.º do Regimento,

– Tendo em conta o Livro Verde apresentado pela Comissão intitulado "Iniciativa Europeia 
em matéria de Transparência" (COM(2006)0194),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Seguimento do Livro Verde 
'Iniciativa Europeia em matéria de Transparência'" (COM(2007)0127)

– Tendo em conta a sua Decisão de 17 de Julho de 1996, que altera o artigo 9.º do 
Regimento do Parlamento Europeu e nele introduz um novo Anexo IX, relativo aos 
grupos de interesses no Parlamento Europeu1,

– Tendo em conta a sua Decisão de 13 de Maio de 1997 sobre a alteração ao Regimento do 
Parlamento Europeu (código de conduta dos representantes de grupos de interesses)2

– Tendo em conta o artigo 45.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais e os pareceres da 
Comissão do Controlo Orçamental, da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, 
da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, da Comissão dos 
Assuntos Jurídicos e da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos 
Internos (A6-0000/2007),

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,

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,

C. Considerando que se estima que existam cerca de 15 000 representantes de grupos de 
interesses e 2 500 organizações que congregam grupos de interesses em Bruxelas,

D. Considerando que, através da Iniciativa Europeia em matéria de Transparência, a 
Comissão propôs a introdução de um registo comum para os representantes de grupos de 
interesses nas instituições europeias, 

                                               
1 JO C 261 de 9.9.1996, p. 75.
2 JO C 167 de 2.6.1997, p. 20.
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E. Considerando que o Parlamento mantém, já desde 1996, o seu próprio registo de grupos 
de interesses3, bem como um Código de Conduta4 que obriga estes grupos a agir em 
conformidade com elevadas normas éticas,

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

Melhoria da transparência do Parlamento

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; 

2. Decide explorar a viabilidade da introdução de 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; 

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 material5; 

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; 

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;

Proposta da Comissão 

6. Acolhe com satisfação a proposta da Comissão de um quadro mais estruturado para as 
actividades dos representantes de interesses enquanto parte da Iniciativa Europeia em 
matéria de Transparência; 

7. Concorda com a definição da Comissão de representação de interesses (lobbying) como 
sendo um conjunto de “actividades realizadas com o objectivo de influenciar a formulação 
das políticas e os processos de tomada de decisões das instituições europeias"; considera 
que esta definição se encontra em conformidade com o n.º 4 do artigo 9.º do seu 
Regimento; 

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 

                                               
3 N.º 4 do artigo 9.º do Regimento.
4 Artigo 3.º do anexo IX do Regimento.
5 Artigo 2.º do anexo I do Regimento. 
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patronais ou de advogados, sempre que o objectivo destes consista em influenciar as
políticas e não a jurisprudência; 

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; 

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

11. Recomenda que o Conselho adira a um possível registo comum; 

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; considera que a criação de um registo 
obrigatório é juridicamente complexa; relembra que o registo do Parlamento já é 
obrigatório de facto, porque registar-se é um pré-requisito para ter acesso ao Parlamento; 

13. Insta a Comissão a negociar com o Parlamento o Código de Conduta proposto para os 
representantes de interesses; relembra à Comissão que o Parlamento tem o seu próprio 
código de conduta já há mais de 10 anos; 

14. Está consciente do facto de que a sanção mais elevada possível para os representantes de 
interesses que insiram informações falsas no registo ou que não cumpram o Código de 
Conduta é a expulsão do registo;

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; 

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: 

– 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,

– 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,

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

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



PE396.734v01-00 6/11 PR\692569PT.doc

PT

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

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, 
nomeadamente no caso das ONG, que recorrem de forma alargada ao trabalho não 
remunerado; requer à Comissão que examine mais aprofundadamente se uma descrição 
escrita das actividades de representação de interesses poderia ser mais esclarecedora; 

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

21. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão e ao Conselho. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

A transparência das instituições políticas é um pré-requisito para a legitimidade. Deve ser 
fácil avaliar a forma como as decisões são tomadas, quais são as influências que lhes 
subjazem e, finalmente, de que modo os recursos - ou seja, o dinheiro dos contribuintes - são 
atribuídos. Por conseguinte, as regras para o exercício da representação de interesses são, em 
última análise, uma questão de legitimidade. 

Estima-se que existam, neste momento, cerca de 15 000 representantes de interesses e 2 500 
organizações de grupos de interesses em Bruxelas. Se se tiverem em conta os cartões de 
acesso dos visitantes permanentes e os cartões "express", haverá aproximadamente 5 000 
lobbyists a intervir no Parlamento Europeu. 

A Comissão lançou o debate sobre a representação de interesses com a sua Iniciativa Europeia 
em matéria de Transparência (IET). A ideia principal dessa proposta consiste em explicar de 
forma mais clara quais os actores e canais de influência que estão em jogo quando os actos 
legislativos são preparados e aprovados pelas instituições da UE. A Comissão propõe a 
criação de um registo facultativo e de um código de conduta para os representantes de 
interesses. O Parlamento dispõe já de um registo e de um código de conduta, em virtude do 
artigo 4.º do seu Regimento. 

O presente relatório é uma resposta à IET da Comissão. Espera-se que o Parlamento Europeu
assuma, enquanto co-legislador, uma posição firme em matéria de representação de interesses
na UE. 

Antecedentes das regras em matéria de representação de interesses no Parlamento Europeu 

A representação de interesses é, desde há muito, uma questão controversa nos debates 
parlamentares. As posições variam amplamente, tal como as tradições nos 27 
Estados-Membros. Na maioria destes, não há quaisquer disposições que rejam a actividade 
destes grupos, quer no plano parlamentar quer no plano governamental. Em contrapartida, um 
representante de interesses nos EUA tem de ler cerca de 600 páginas de explicações para ter a 
certeza de que cumpre todas as regras. Seja como for, é hoje largamente consensual a ideia de 
que os grupos de interesses fornecem ao legislador da UE valiosos conhecimentos 
especializados. 

O Parlamento foi a primeira instituição europeia a abordar o fenómeno de um número 
crescente de grupos de interesses a nível europeu e, em particular, as consequências desta 
evolução para o processo legislativo. Uma primeira pergunta escrita referente ao 
estabelecimento de um potencial regulamento sobre as actividades de representação de 
interesses foi apresentada em 1989. Em 1991, a Comissão do Regimento, de Verificação de 
Poderes e das Imunidades elaborou um relatório com propostas para um código de conduta e 
um registo dos representantes de interesses. Contudo, após debates muito controversos no seio 
desta comissão, as propostas não foram apresentadas em sessão plenária. 

Após as eleições europeias de 1994, recomeçou o debate sobre a regulamentação dos grupos 
de interesses. Outro relatório da mesma comissão evitou conflitos terminológicos ao optar 
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pela autodefinição voluntária destes grupos. As propostas de regulamentação apresentadas 
foram menos restritivas e consideradas mais favoráveis à representação de interesses do que 
as que figuravam no relatório de 1993. Surgiu então a ideia de um registo que obrigasse os 
representantes de interesse a tornar públicas as suas actividades e interesses. Esses 
representantes teriam de pagar uma taxa pela sua inscrição, respeitar um código de conduta e 
assinar o registo. Em contrapartida, obteriam um livre-trânsito que lhes facultaria o acesso a 
certas partes do PE e aos respectivos documentos. Em Janeiro de 1996, o relatório foi objecto 
de profundas alterações na sessão plenária, após o que foi de novo transmitido à comissão
competente. 

Em Julho de 1996, foi encontrado um compromisso em virtude do qual cada deputado do 
Parlamento Europeu tem a obrigação, no que se refere aos interesses financeiros, de
apresentar uma declaração pormenorizada das suas actividades profissionais. Os deputados 
têm de se abster de aceitar quaisquer ofertas ou donativos no exercício do seu mandato. Os 
assistentes registados têm igualmente de declarar quaisquer outras actividades remuneradas. 
Estas regras foram aditadas ao Regimento do Parlamento (artigo 9.º e anexos I e IX). 
Posteriormente, foram tomadas outras medidas práticas relativamente à publicação de 
algumas destas informações no sítio do Parlamento na Internet. Actualmente, estão 
disponíveis para consulta as listas dos representantes de interesses registados e as declarações 
dos interesses financeiros dos deputados ao Parlamento Europeu e dos assistentes registados. 

Propostas do relator 

Em preparação do presente relatório, a Comissão dos Assuntos Constitucionais organizou, em 
8 de Outubro de 2007, um seminário sobre a representação de interesses na União Europeia
("Workshop on Lobbying the European Union"), a fim de examinar a situação actual neste 
domínio e de obter as reacções das partes interessadas à IET da Comissão. Durante este
processo, o relator identificou, para análise no presente relatório, as seguintes questões 
essenciais: 

1. Como definir "representante de interesses"? 

A Comissão define a representação de interesses 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", o que está em conformidade com o n.º 4 do artigo 9.º do 
Regimento do Parlamento Europeu, nos termos do qual os representantes de interesses são
"pessoas que desejam 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". 

O relator considera que não devem ser estabelecidas distinções fundamentais entre as pessoas 
que pretendem ser ouvidas pelo Parlamento, sejam elas industriais ou ecologistas, 
representantes dos interesses dos produtores ou dos consumidores, ou ainda actores privados 
ou públicos em diálogo com deputados. Além disso, os escritórios de advogados, sempre que 
pretendam influir na legislação futura e não ajam em patrocínio de processos judiciais, devem 
também ser considerados como representantes de interesses.
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2. Deve o registo de grupos de interesses ser facultativo ou obrigatório? 

A Comissão propõe um sistema de registo facultativo e de incentivos, como os alertas 
automáticos sobre as consultas relativas a questões que se saiba terem interesse para as partes 
interessadas. A Comissão lançou uma ampla consulta, na qual participaram cerca de 200 
organizações. Muitos dos respondentes preconizaram a criação de um registo facultativo, mas 
alguns, em especial ONG, defenderam um regime obrigatório. 

Para que seja possível dispor de um novo registo dentro do prazo proposto na IET da 
Comissão, é necessário que o mesmo seja facultativo. Um registo obrigatório exigiria uma 
base jurídica. Por conseguinte, o relator partilha a preferência da Comissão pelo registo 
facultativo. 

Não obstante, toda esta questão pode ser considerada como algo académica. Por exemplo, o 
registo do Parlamento é facultativo por lei, ou seja, o estatuto de representante de interesses
não implica a inscrição. Contudo, os representantes de interesses credíveis inscrevem-se. 
Assim, o registo do Parlamento acaba por ser obrigatório de facto. Em qualquer caso, o 
registo da Comissão será avaliado após um ano e, naturalmente, o regime facultativo pode 
igualmente ser reavaliado. 

3. Devem prever-se sanções para as violações ao Código de Conduta? 

Num regime facultativo, a sanção mais elevada possível é a expulsão do registo. Sem uma 
base jurídica, as multas e outras sanções semelhantes estão fora de questão. Do ponto de vista 
da credibilidade dos representantes de interesses, estas sanções não são insignificantes. 
Convém, no entanto, reforçar a supervisão do respeito das regras. 

4. Em que medida devem ser divulgados os dados financeiros? 

A Comissão considera que as informações financeiras ilustram bem a influência dos grupos 
de interesses, pelo que conclui que é necessário e proporcionado exigir que os candidatos ao 
registo declarem os dados orçamentais pertinentes relativos aos seus principais clientes e/ou 
às suas fontes de financiamento, juntamente com a sua repartição. O principal objectivo desta 
divulgação é garantir que os decisores políticos e o público em geral possam identificar as 
principais forças subjacentes a determinada actividade de lobbying. A Comissão exige 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,

– 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,

– Para as ONG e os grupos de reflexão, devem ser declarados o orçamento global e a sua 
repartição entre as principais fontes de financiamento.
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As modalidades serão esclarecidas quando a Comissão apresentar uma versão provisória da 
sua interface de bases de dados, bem como informações mais explícitas relativamente aos 
dados exigidos. Os dados financeiros nem sempre são a melhor maneira de fornecer
informação sobre a amplitude da actividade de lobbying, sabendo-se que as ONG, por 
exemplo, recorrem muito ao trabalho voluntário. 

As questões que ainda não obtiveram uma resposta prendem-se com o tipo de informação que 
é útil para avaliar as influências externas no processo legislativo e com a forma como a 
mesma pode ser obtida sem violação das legítimas regras de confidencialidade e sem 
procedimentos administrativos excessivamente onerosos. 

5. Deve o Parlamento Europeu manter um registo comum com a Comissão? 

A Comissão é favorável à criação de um registo comum entre os seus serviços e os do 
Parlamento. Na opinião do relator, a opinião pública considera que ambas as instituições 
constituem uma única entidade. Além disso, todas as partes interessadas desejam poder dispor 
de um "balcão único". Embora as instituições apresentem diferenças fundamentais que as 
poderão levar a impor requisitos diferentes aos representantes de interesses - por exemplo, no 
que toca à divulgação de informações financeiras -, a questão deve ser considerada como 
sendo de natureza administrativa. Por conseguinte, o relator propõe a criação de um grupo de 
trabalho conjunto para avaliar as implicações de um registo comum. 

6. Melhoria da transparência do Parlamento

O relator considera que a transparência é uma "via de dois sentidos". Isto significa que, ao 
mesmo tempo que exige maior transparência aos representantes de interesses, o Parlamento 
pode ele próprio pugnar por uma maior transparência. Por conseguinte, o relator apela a uma 
maior clareza relativamente aos intergrupos (registados e não registados), que são 
frequentemente financiados por grupos de interesses.

Além do mais, o relator propõe que se explore a ideia de alcandorar a "pegada legislativa" a 
boa prática, ou seja, a introdução de uma lista indicativa (a anexar aos relatórios do 
Parlamento) dos representantes de interesses que foram consultados durante a preparação do 
relatório. Pretende-se assim dar uma panorâmica dos diferentes interesses mobilizados por um 
processo legislativo, a fim de que o público, os meios de comunicação social, os outros 
deputados e qualquer pessoa interessada possam seguir de perto os trabalhos do Parlamento. 
Por outro lado, é verdade que, com frequência, as informações pertinentes são obtidas de 
forma confidencial e que a independência dos deputados ao PE deve ser preservada. Por 
conseguinte, há que examinar cuidadosamente a viabilidade desta ideia.

Por exemplo, no processo do presente relatório, foram consultadas, pelo menos, as 
organizações abaixo indicadas. Algumas outras enviaram mensagens de correio electrónico e 
comunicaram informações de maneira informal.

1) Business Europe,
2) European Public Affairs Consultancies’ 
Association (EPACA),
3) The Alliance for Lobbying Transparency 

6) Câmara de Comércio francesa,
7) Conselho Geral das Ordens de Advogados 
das Comunidades Europeias (CCEB)
8) Associação Internacional das Relações 
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and Ethics Regulation (ALTER-EU) 
(Amigos da Terra-Europa, Federação 
Europeia dos Jornalistas),
4) Conselho Europeu da Indústria Química 
(CEFIC),
5) Society of European Affairs Professionals 
(SEAP),

Públicas (IPRA)
9) UKLawSociety
10) White&Case
11) Câmara do Comércio Norte-Americana 
12) Comissão Europeia

Além disso, as seguintes partes interessadas fizeram-se representar no Workshop on lobbying 
in the EU, realizado em 8 de Outubro pela Comissão dos Assuntos Constitucionais. Outras 
apresentaram os seus pontos de vista na mesa redonda.

1) Business Europe,
2) Secretariado Europeu das Uniões de 
Consumidores (BEUC)
3) SEAP
4) EPACA

5) Corporate Europe Observatory (CEO) 
6) ALTER-EU
7) Daimler ("representante interno")
8) CCBE

Conclusão

Em conclusão, o relator realça a importância da transparência, defende a igualdade de 
tratamento dos diferentes representantes de interesses, propõe a abordagem "esperar para ver"
relativamente às propostas concretas formuladas pela Comissão (sobre o registo e respectivas 
modalidades) e apresenta exemplos das medidas que o Parlamento poderá tomar para 
melhorar a sua própria transparência.
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