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Alteração  65 

Maria Grapini 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

(3) O congelamento e o confisco dos 

instrumentos e produtos do crime 

constituem um dos meios mais eficazes de 

luta contra a criminalidade. A 

União Europeia está empenhada em 

assegurar uma maior eficácia na 

identificação, confisco e reutilização de 

bens de origem criminosa24. 

(3) O congelamento e o confisco dos 

instrumentos e produtos do crime 

constituem um dos meios mais eficazes de 

luta contra a criminalidade, podendo ter 

também impacto na redução e luta contra 

o terrorismo. A União Europeia está 

empenhada em assegurar uma maior 

eficácia na identificação, confisco e 

reutilização de bens de origem criminosa24. 

_________________ _________________ 

24 «Programa de Estocolmo – Uma Europa 

aberta e segura que sirva e proteja os 

cidadãos», JO C 115 de 4.5.2010, p. 1. 

24 «Programa de Estocolmo – Uma Europa 

aberta e segura que sirva e proteja os 

cidadãos», JO C 115 de 4.5.2010, p. 1. 

Or. ro 

 

Alteração  66 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

(4) Tendo em conta a frequente 

natureza transnacional da criminalidade, é 

fundamental assegurar a eficácia da 

cooperação transfronteiriça para apreender 

e confiscar os instrumentos e produtos do 

crime. 

(4) Tendo em conta a frequente 

natureza transnacional da criminalidade, é 

fundamental assegurar a eficácia da 

cooperação transfronteiriça para apreender 

e confiscar os instrumentos e produtos do 

crime. Por conseguinte, os organismos e 

autoridades de aplicação da lei, as 

pessoas, unidades ou serviços nos 

Estados-Membros devem comunicar e 

cooperar de forma estreita, a fim de 

otimizar a duração e a eficiência dos 
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procedimentos de congelamento e de 

confisco. 

Or. en 

 

Alteração  67 

Maria Grapini 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

(4) Tendo em conta a frequente 

natureza transnacional da criminalidade, é 

fundamental assegurar a eficácia da 

cooperação transfronteiriça para apreender 

e confiscar os instrumentos e produtos do 

crime. 

(4) Tendo em conta a frequente 

natureza transnacional da criminalidade, é 

fundamental assegurar a eficácia da 

cooperação transfronteiriça, o intercâmbio 

contínuo de informações e o apoio mútuo 
para detetar, apreender e confiscar os 

instrumentos e produtos do crime. 

Or. ro 

 

Alteração  68 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

(6) Os relatórios de execução da 

Comissão relativos às Decisões-

Quadro 2003/577/JAI e 2006/783/JAI 

revelam que o atual regime de 

reconhecimento mútuo das decisões de 

congelamento e de confisco não é 

inteiramente eficaz. Os atuais instrumentos 

não foram transpostos e aplicados de modo 

uniforme nos Estados-Membros, o que 

levou a um reconhecimento mútuo 

insuficiente. 

(6) Os relatórios de execução da 

Comissão relativos às Decisões-

Quadro 2003/577/JAI e 2006/783/JAI 

revelam que o atual regime de 

reconhecimento mútuo das decisões de 

congelamento e de confisco não é 

inteiramente eficaz. Os atuais instrumentos 

não foram transpostos e aplicados de modo 

uniforme nos Estados-Membros, o que 

levou a um reconhecimento mútuo 

insuficiente. Além disso, em alguns 

Estados-Membros, alguns elementos 

essenciais da Diretiva 2014/42/UE (do 
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Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 

de abril de 2014, sobre o congelamento e 

a perda dos instrumentos e produtos do 

crime na União Europeia), como as 

definições e o confisco de bens de 

terceiros foram completamente ignorados 

ou muito pouco tidos em conta nas 

propostas legislativas de transposição. 

Or. en 

 

Alteração  69 

Maria Grapini 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

(6) Os relatórios de execução da 

Comissão relativos às Decisões-

Quadro 2003/577/JAI e 2006/783/JAI 

revelam que o atual regime de 

reconhecimento mútuo das decisões de 

congelamento e de confisco não é 

inteiramente eficaz. Os atuais instrumentos 

não foram transpostos e aplicados de modo 

uniforme nos Estados-Membros, o que 

levou a um reconhecimento mútuo 

insuficiente. 

(6) Os relatórios de execução da 

Comissão relativos às Decisões-

Quadro 2003/577/JAI e 2006/783/JAI 

revelam que o atual regime de 

reconhecimento mútuo das decisões de 

congelamento e de confisco não é 

inteiramente eficaz. Os atuais instrumentos 

não foram transpostos e aplicados de modo 

uniforme nos Estados-Membros, o que 

levou a um reconhecimento mútuo 

insuficiente e a uma cooperação 

transfronteiriça ineficaz. 

Or. ro 

 

Alteração  70 

Barbara Spinelli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 7-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (7-A) O confisco alargado e o confisco 

de bens de terceiros deve respeitar as 
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garantias consagradas na CEDH, em 

particular nos artigos 6.º e 7.º, e na Carta 

dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia. A decisão das autoridades 

competentes deve ter por base uma 

avaliação exaustiva do caso concreto da 

pessoa sujeita à decisão de confisco, 

nomeadamente a certeza de que os bens 

confiscados foram adquiridos ou obtidos 

através de atividades criminosas; 

Or. en 

 

Alteração  71 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 8 

 
Texto da Comissão Alteração 

(8) Aquando da adoção da Diretiva 

2014/42/UE, o Parlamento Europeu e o 

Conselho salientaram que a eficácia de um 

sistema de congelamento e confisco na UE 

está intrinsecamente ligada ao bom 

funcionamento do reconhecimento mútuo 

das decisões de congelamento e de 

confisco. Considerando haver a 

necessidade de criar um sistema geral de 

congelamento e confisco dos produtos e 

instrumentos do crime, o Parlamento 

Europeu e o Conselho solicitaram à 

Comissão a apresentação de uma proposta 

legislativa sobre o reconhecimento mútuo 

das decisões de congelamento e de 

confisco. 

(8) Aquando da adoção da Diretiva 

2014/42/UE, o Parlamento Europeu e o 

Conselho salientaram que a eficácia de um 

sistema de congelamento e confisco na UE 

está intrinsecamente ligada ao bom 

funcionamento do reconhecimento mútuo 

das decisões de congelamento e de 

confisco. Considerando haver a 

necessidade de criar um sistema europeu 

de congelamento e confisco dos produtos e 

instrumentos do crime, o Parlamento 

Europeu e o Conselho solicitaram à 

Comissão a apresentação de uma proposta 

legislativa sobre o reconhecimento mútuo 

das decisões de congelamento e de 

confisco. 

Or. fr 

 

Alteração  72 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 
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Considerando 11 

 
Texto da Comissão Alteração 

(11) A fim de garantir a eficácia do 

reconhecimento mútuo das decisões de 

congelamento e de confisco, as regras 

relativas ao reconhecimento e à execução 

destas decisões devem ser estabelecidas 

por um ato jurídico da União juridicamente 

vinculativo e diretamente aplicável. 

(11) A fim de garantir a eficácia do 

reconhecimento mútuo das decisões de 

congelamento e de confisco, as regras 

relativas ao reconhecimento e à execução 

destas decisões devem ser estabelecidas 

por um regulamento, que constitui um ato 

jurídico da União juridicamente 

vinculativo e diretamente aplicável. Este 

regulamento deve estabelecer as normas 

que regem o reconhecimento mútuo das 

decisões de congelamento e de confisco 

relativamente aos principais tipos de 

confisco existentes nos Estados-Membros: 

confisco comum, confisco alargado, 

confisco de bens de terceiros, confisco 

baseado no valor e confisco sem 

condenação. 

Or. en 

 

Alteração  73 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 12 

 
Texto da Comissão Alteração 

(12) Importa facilitar o reconhecimento 

mútuo e a execução de decisões de 

congelamento e de confisco de bens 

estabelecendo regras que obriguem um 

Estado-Membro a reconhecer e executar no 

seu território decisões de congelamento e 

de confisco emitidas por outro 

Estado-Membro no âmbito de um processo 

penal. 

(12) Importa facilitar o reconhecimento 

mútuo e a execução de decisões de 

congelamento e de confisco de bens 

estabelecendo regras que obriguem um 

Estado-Membro a reconhecer e executar no 

seu território decisões de congelamento e 

de confisco emitidas por outro 

Estado-Membro no âmbito de uma ação 

penal. O reconhecimento mútuo das 

decisões de congelamento e de confisco 

em matéria penal visa a criação de um 

mecanismo eficaz de reconhecimento e de 

execução das decisões judiciais de 

congelamento e de confisco a nível 
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transfronteiriço, que constitui um dos 

meios mais eficazes na luta contra a 

criminalidade. A eficácia desse 

mecanismo deve garantir o 

reconhecimento mútuo das decisões de 

congelamento e de confisco, desde que as 

decisões sejam emitidas no âmbito de 

processos, aplicados por tribunais 

nacionais, que reúnam as características 

essenciais de um processo penal, sem 

serem necessariamente processos penais. 

Or. it 

 

Alteração  74 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 12 

 
Texto da Comissão Alteração 

(12) Importa facilitar o reconhecimento 

mútuo e a execução de decisões de 

congelamento e de confisco de bens 

estabelecendo regras que obriguem um 

Estado-Membro a reconhecer e executar no 

seu território decisões de congelamento e 

de confisco emitidas por outro 

Estado-Membro no âmbito de um processo 

penal. 

(12) Importa facilitar o reconhecimento 

mútuo e a execução de decisões de 

congelamento e de confisco de bens 

estabelecendo regras que obriguem um 

Estado-Membro a reconhecer e executar no 

seu território decisões de congelamento e 

de confisco emitidas por outro 

Estado-Membro no âmbito de um processo 

penal, cível ou administrativo. 

Or. en 

 

Alteração  75 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 13 

 
Texto da Comissão Alteração 

(13) O presente regulamento deve 

aplicar-se a todas as decisões de confisco 

(13) O presente regulamento deve 

aplicar-se a todas as decisões de confisco 
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impostas por um tribunal relativamente a 

uma infração penal e a todas as decisões 

de congelamento emitidas tendo em vista 

um eventual confisco posterior. Deve, por 

conseguinte, abranger todos os tipos de 

decisões abrangidas pela Diretiva 

2014/42/UE, bem como outros tipos de 

decisões emitidas sem condenação 

definitiva no âmbito de um processo 

penal. O presente regulamento não é 

aplicável a decisões de congelamento e de 

confisco emitidas no âmbito de processos 

de natureza cível ou administrativa. 

impostas por um tribunal e emitidas no 

âmbito de uma ação penal e a todas as 

decisões de congelamento emitidas tendo 

em vista um eventual confisco posterior. 

Deve, por conseguinte, abranger todos os 

tipos de decisões abrangidas pela Diretiva 

2014/42/UE, bem como outros tipos de 

decisões de congelamento e de confisco 

emitidas no âmbito de uma ação penal, 

incluindo o confisco alargado, o confisco 

de bens de terceiros e o confisco sem 

condenação. Sempre que tais decisões não 

existam no sistema jurídico de um 

Estado-Membro, o Estado-Membro 

interessado deve poder reconhecer e 

executar uma decisão emitida noutro 

Estado-Membro, quando proferida por 

um tribunal com competência em matéria 

penal, e no âmbito de um processo que 

respeite os direitos processuais de 

suspeitos e arguidos em processos penais 

relativos a bens que, alegadamente - com 

base em factos -, sejam produtos do crime. 
O presente regulamento não é aplicável a 

decisões de congelamento e de confisco 

emitidas no âmbito de processos de 

natureza cível. 

Or. it 

 

Alteração  76 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 13 

 
Texto da Comissão Alteração 

(13) O presente regulamento deve 

aplicar-se a todas as decisões de confisco 

impostas por um tribunal relativamente a 

uma infração penal e a todas as decisões de 

congelamento emitidas tendo em vista um 

eventual confisco posterior. Deve, por 

conseguinte, abranger todos os tipos de 

decisões abrangidas pela Diretiva 

(13) O presente regulamento deve 

aplicar-se a todas as decisões de confisco 

impostas por um tribunal relativamente a 

uma infração penal e a todas as decisões de 

congelamento emitidas tendo em vista um 

eventual confisco posterior. Deve, por 

conseguinte, abranger todos os tipos de 

decisões abrangidas pela Diretiva 
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2014/42/UE, bem como outros tipos de 

decisões emitidas sem condenação 

definitiva no âmbito de um processo 

penal. O presente regulamento não é 

aplicável a decisões de congelamento e de 

confisco emitidas no âmbito de processos 

de natureza cível ou administrativa. 

2014/42/UE. O presente regulamento não é 

aplicável a decisões de congelamento e de 

confisco emitidas no âmbito de processos 

de natureza cível ou administrativa. 

Or. fr 

 

Alteração  77 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 13 

 
Texto da Comissão Alteração 

(13) O presente regulamento deve 

aplicar-se a todas as decisões de confisco 

impostas por um tribunal relativamente a 

uma infração penal e a todas as decisões de 

congelamento emitidas tendo em vista um 

eventual confisco posterior. Deve, por 

conseguinte, abranger todos os tipos de 

decisões abrangidas pela 

Diretiva 2014/42/UE, bem como outros 

tipos de decisões emitidas sem condenação 

definitiva no âmbito de um processo penal. 

O presente regulamento não é aplicável a 

decisões de congelamento e de confisco 

emitidas no âmbito de processos de 

natureza cível ou administrativa. 

(13) O presente regulamento deve 

aplicar-se a todas as decisões de confisco 

impostas por um tribunal relativamente a 

uma infração penal, cível ou 

administrativa e a todas as decisões de 

congelamento emitidas tendo em vista um 

eventual confisco posterior. Deve, por 

conseguinte, abranger todos os tipos de 

decisões abrangidas pela 

Diretiva 2014/42/UE, bem como outros 

tipos de decisões emitidas sem condenação 

definitiva no âmbito de um processo de 

natureza penal, cível ou administrativa. 

Or. en 

 

Alteração  78 

Barbara Spinelli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 13-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 
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 (13-A) O confisco alargado e o confisco 

de bens de terceiros deve respeitar as 

garantias consagradas na CEDH, em 

particular nos artigos 6.º e 7.º, e na Carta 

dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia. A decisão das entidades 

competentes deve ter por base uma 

avaliação exaustiva do caso individual da 

pessoa sujeita à decisão de confisco, 

nomeadamente a certeza de que os bens 

confiscados foram adquiridos ou obtidos 

através de atividades criminosas. 

Or. en 

 

Alteração  79 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 14 

 
Texto da Comissão Alteração 

(14) O presente regulamento deve 

abranger as decisões de confisco e de 

congelamento relacionadas com as 

infrações abrangidas pela Diretiva 

2014/42/UE, bem como as decisões 

relativas a outras infrações. Deste modo, 

as infrações não devem estar limitadas 

aos domínios dos crimes particularmente 

graves com uma dimensão 

transfronteiriça, porquanto o artigo 82.º 

do TFUE não impõe tal limitação às 

medidas que prevejam regras e 

procedimentos para assegurar o 

reconhecimento mútuo de decisões em 

matéria penal. 

(14) O presente regulamento deve 

abranger as decisões de confisco e de 

congelamento relacionadas com as 

infrações abrangidas pela Diretiva 

2014/42/UE. 

Or. fr 

 

Alteração  80 

Eva Joly 
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Proposta de regulamento 

Considerando 14 

 
Texto da Comissão Alteração 

(14) O presente regulamento deve 

abranger as decisões de confisco e de 

congelamento relacionadas com as 

infrações abrangidas pela 

Diretiva 2014/42/UE, bem como as 

decisões relativas a outras infrações. Deste 

modo, as infrações não devem estar 

limitadas aos domínios dos crimes 

particularmente graves com uma dimensão 

transfronteiriça, porquanto o artigo 82.º do 

TFUE não impõe tal limitação às medidas 

que prevejam regras e procedimentos para 

assegurar o reconhecimento mútuo de 

decisões em matéria penal. 

(14) O presente regulamento deve 

abranger as decisões de confisco e de 

congelamento relacionadas com as 

infrações abrangidas pela 

Diretiva 2014/42/UE, bem como as 

decisões relativas a outras infrações. Deste 

modo, as infrações não devem estar 

limitadas aos domínios dos crimes 

particularmente graves com uma dimensão 

transfronteiriça, porquanto o artigo 82.º do 

TFUE não impõe tal limitação às medidas 

que prevejam regras e procedimentos para 

assegurar o reconhecimento mútuo de 

decisões em matéria penal. Os crimes 

fiscais, por exemplo, constituem infrações 

transfronteiriças especialmente 

importantes a incluir na lista de infrações 

abrangidas pelo presente regulamento, 

mas tendo em conta que alguns países 

não as punem com uma pena máxima não 

inferior a três anos de prisão, o limiar é 

reduzido para dois anos no caso destas 

infrações específicas. 

Or. en 

 

Alteração  81 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 14 

 
Texto da Comissão Alteração 

(14) O presente regulamento deve 

abranger as decisões de confisco e de 

congelamento relacionadas com as 

infrações abrangidas pela 

Diretiva 2014/42/UE, bem como as 

decisões relativas a outras infrações. Deste 

modo, as infrações não devem estar 

(14) O presente regulamento deve 

abranger as decisões de confisco e de 

congelamento relacionadas com as 

infrações abrangidas pela 

Diretiva 2014/42/UE, bem como as 

decisões relativas a outras infrações. Deste 

modo, as infrações não devem estar 
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limitadas aos domínios dos crimes 

particularmente graves com uma dimensão 

transfronteiriça, porquanto o artigo 82.º do 

TFUE não impõe tal limitação às medidas 

que prevejam regras e procedimentos para 

assegurar o reconhecimento mútuo de 

decisões em matéria penal. 

limitadas aos domínios dos crimes 

particularmente graves com uma dimensão 

transfronteiriça e devem abranger também 

os crimes fiscais e a cibercriminalidade, 

porquanto o artigo 82.º do TFUE não 

impõe tal limitação às medidas que 

prevejam regras e procedimentos para 

assegurar o reconhecimento mútuo de 

decisões em matéria penal. 

Or. en 

 

Alteração  82 

Barbara Spinelli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 16 

 
Texto da Comissão Alteração 

(16) O presente regulamento não tem 

por efeito alterar a obrigação de respeito 

pelos direitos fundamentais e pelos 

princípios jurídicos fundamentais 

consagrados no artigo 6.º do TUE. 

(16) O presente regulamento não tem 

por efeito alterar a obrigação de respeito 

pelos direitos fundamentais e pelos 

princípios jurídicos fundamentais 

consagrados no artigo 6.º do TUE e na 

Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia (a seguir designada 

«Carta»). 

Or. en 

 

Alteração  83 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 18 

 
Texto da Comissão Alteração 

(18) O presente regulamento deve ser 

aplicado tendo em conta o disposto nas 

Diretivas 2010/64/UE30, 2012/13/UE31, 

2013/48/UE32, 2016/34333, 2016/80034 e 

2016/1919 do Parlamento e do Conselho35, 

(18) O presente regulamento deve ser 

aplicado tendo em conta o disposto nas 

Diretivas 2010/64/UE30, 2012/13/UE31, 

2013/48/UE32, 2016/34333, 2016/80034 e 

2016/1919 do Parlamento e do Conselho35, 
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relativamente aos direitos processuais no 

processo penal. 

relativamente aos direitos processuais no 

processo penal. As diretivas relativas aos 

direitos processuais nos processos penais 

aplicam-se só aos processos penais que 

impliquem os Estados-Membros por elas 

vinculados. Além disso, as características 

essenciais de um processo penal nos 

termos da Carta aplicam-se aos processos 

que não são penais stricto sensu, mas que 

ocorrem no âmbito de uma ação penal. 

_________________ _________________ 

30 Diretiva 2010/64/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 20 de outubro 

de 2010, relativa ao direito à interpretação 

e tradução em processo penal (JO L 280 de 

26.10.2010, p. 1). 

30 Diretiva 2010/64/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 20 de outubro 

de 2010, relativa ao direito à interpretação 

e tradução em processo penal (JO L 280 de 

26.10.2010, p. 1). 

31 Diretiva 2012/13/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 

2012, relativa ao direito à informação em 

processo penal (JO L 142 de 1.6.2012, 

p. 1). 

31 Diretiva 2012/13/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 

2012, relativa ao direito à informação em 

processo penal (JO L 142 de 1.6.2012, 

p. 1). 

32 Diretiva 2013/48/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 22 de outubro 

de 2013, relativa ao direito de acesso a um 

advogado em processo penal e nos 

processos de execução de mandados de 

detenção europeus, e ao direito de informar 

um terceiro aquando da privação de 

liberdade e de comunicar, numa situação 

de privação de liberdade, com terceiros e 

com as autoridades consulares (JO L 294 

de 6.11.2013, p. 1). 

32 Diretiva 2013/48/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 22 de outubro 

de 2013, relativa ao direito de acesso a um 

advogado em processo penal e nos 

processos de execução de mandados de 

detenção europeus, e ao direito de informar 

um terceiro aquando da privação de 

liberdade e de comunicar, numa situação 

de privação de liberdade, com terceiros e 

com as autoridades consulares (JO L 294 

de 6.11.2013, p. 1). 

33 Diretiva (UE) 2016/343 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 9 de março de 

2016, relativa ao reforço de certos aspetos 

da presunção de inocência e do direito de 

comparecer em julgamento em processo 

penal (JO L 65 de 11.3.2016, p. 1). 

33 Diretiva (UE) 2016/343 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 9 de março de 

2016, relativa ao reforço de certos aspetos 

da presunção de inocência e do direito de 

comparecer em julgamento em processo 

penal (JO L 65 de 11.3.2016, p. 1). 

34 Diretiva (UE) 2016/800 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 11 de maio de 

2016, relativa a garantias processuais para 

os menores suspeitos ou arguidos em 

processo penal (JO L 132 de 21.5.2016, 

p. 1). 

34 Diretiva (UE) 2016/800 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 11 de maio de 

2016, relativa a garantias processuais para 

os menores suspeitos ou arguidos em 

processo penal (JO L 132 de 21.5.2016, 

p. 1). 

35 Diretiva (UE) 2016/1919 do Parlamento 35 Diretiva (UE) 2016/1919 do Parlamento 
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Europeu e do Conselho, de 26 de outubro 

de 2016, relativa ao apoio judiciário para 

suspeitos e arguidos em processo penal e 

para as pessoas procuradas em processos 

de execução de mandados de detenção 

europeus (JO L 297 de 4.11.2016, p. 1). 

Europeu e do Conselho, de 26 de outubro 

de 2016, relativa ao apoio judiciário para 

suspeitos e arguidos em processo penal e 

para as pessoas procuradas em processos 

de execução de mandados de detenção 

europeus (JO L 297 de 4.11.2016, p. 1). 

Or. it 

 

Alteração  84 

Eva Joly 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 20 

 
Texto da Comissão Alteração 

(20) Para este efeito, as decisões de 

congelamento e de confisco devem ser 

transmitidas diretamente pela autoridade de 

emissão à autoridade de execução ou, se 

for caso disso, a uma autoridade central. 

(20) Para este efeito, as decisões de 

congelamento e de confisco devem ser 

transmitidas diretamente pela autoridade de 

emissão à autoridade de execução e ser 

comunicadas a uma autoridade central 

responsável por coadjuvar as autoridades 

competentes, registar as decisões de 

congelamento ou de confisco transmitidas 

ou recebidas a nível nacional e simplificar 

as decisões de transmissão e receção. 

Or. en 

 

Alteração  85 

Barbara Spinelli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 21 

 
Texto da Comissão Alteração 

(21) A decisão de confisco deve ser 

transmitida em conjunto com uma certidão 

normalizada. 

(21) A decisão de confisco ou de 

congelamento deve ser transmitida em 

conjunto com uma certidão normalizada. 

Or. en 
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Alteração  86 

Barbara Spinelli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 25 

 
Texto da Comissão Alteração 

(25) Na execução de uma decisão de 

congelamento, a autoridade de emissão e a 

autoridade de execução deverão ter em 

devida conta a confidencialidade da 

investigação. Mais concretamente, a 

autoridade de execução deve garantir a 

confidencialidade dos factos e do conteúdo 

da decisão de congelamento. 

(25) Sem prejuízo do direito à 

informação das pessoas interessadas, na 

execução de uma decisão de congelamento, 

a autoridade de emissão e a autoridade de 

execução deverão ter em devida conta a 

confidencialidade da investigação. Mais 

concretamente, a autoridade de execução 

deve garantir a confidencialidade dos 

factos e do conteúdo da decisão de 

congelamento. 

Or. en 

Justificação 

O relator sombra concorda com a relatora no sentido de ser necessário clarificar a relação 

entre obrigação de informação e requisitos de confidencialidade. O caráter confidencial de 

um inquérito não pode privar uma pessoa do seu direito à informação. 

 

Alteração  87 

Eva Joly 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 26 

 
Texto da Comissão Alteração 

(26) O reconhecimento e a execução de 

uma decisão de congelamento ou de uma 

decisão de confisco não devem ser 

recusados por outros motivos que não os 

enunciados no presente regulamento. Mais 

especificamente, a autoridade de execução 

deve ter a possibilidade de não reconhecer 

e não executar uma decisão de confisco no 

respeito pelo princípio ne bis in idem, 

pelos direitos de qualquer parte interessada 

(26) O reconhecimento e a execução de 

uma decisão de congelamento ou de uma 

decisão de confisco não devem ser 

recusados por outros motivos que não os 

enunciados no presente regulamento. Mais 

especificamente, a autoridade de execução 

deve ter a possibilidade de não reconhecer 

e não executar uma decisão de confisco no 

respeito pelos direitos fundamentais e pelo 

princípio ne bis in idem, pelos direitos de 
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ou pelo direito de comparecer em 

julgamento. 

qualquer parte interessada ou pelo direito 

de comparecer em julgamento. 

Or. en 

 

Alteração  88 

Birgit Sippel, Emilian Pavel 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 26-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (26-A) A criação de um espaço de 

liberdade, segurança e justiça na União 

baseia-se na confiança mútua e na 

presunção de que os outros 

Estados-Membros cumprem o direito da 

União e, em particular, respeitam os 

direitos fundamentais. No entanto, essa 

presunção é refutável. Por consequência, 

se houver motivos sérios para supor que a 

execução de uma decisão de confisco ou 

de congelamento se traduziria na violação 

de um direito fundamental da pessoa em 

causa e que o Estado de execução 

ignoraria as suas obrigações 

relativamente à proteção dos direitos 

fundamentais reconhecidos na Carta, a 

execução da decisão de confisco ou de 

congelamento deverá ser recusada. 

Or. en 

 

Alteração  89 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 26-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (26-A) A criação de um espaço de 

liberdade, segurança e justiça na União 
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baseia-se na confiança mútua e na 

presunção de que os outros 

Estados-Membros cumprem o direito da 

União e, em particular, respeitam os 

direitos fundamentais. No entanto, essa 

presunção é refutável. Por consequência, 

se houver motivos sérios para supor que a 

execução de uma decisão de confisco ou 

de congelamento se traduziria na violação 

de um direito fundamental da pessoa em 

causa e que o Estado de execução 

ignoraria as suas obrigações 

relativamente à proteção dos direitos 

fundamentais reconhecidos na Carta, a 

execução da decisão de confisco ou de 

congelamento deverá ser recusada. 

Or. en 

Justificação 

Apoio a alteração introduzida pela relatora, que reproduz o texto adotado na 

Diretiva 2014/41/UE relativa à decisão europeia de investigação em matéria penal 

(«Diretiva DEI»), para a qual fui relator. A referida diretiva reforça o princípio do 

reconhecimento mútuo das decisões judiciais no domínio da cooperação judiciária em 

matéria penal, que deve ser utilizada como modelo para futuros instrumentos de 

reconhecimento mútuo. 

 

Alteração  90 

Barbara Spinelli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 26-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (26-A) O princípio de ne bis in idem é um 

princípio fundamental do direito na 

União, tal como reconhecido na Carta e 

desenvolvido na jurisprudência do 

Tribunal de Justiça da União Europeia. 

Por conseguinte, a autoridade de 

execução deve estar habilitada a recusar a 

execução de uma decisão de confisco ou 

de congelamento se a execução for 

contrária a esse princípio. 
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Or. en 

 

Alteração  91 

Birgit Sippel, Emilian Pavel 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 26-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (26-B) O presente regulamento respeita 

os direitos fundamentais e observa os 

princípios reconhecidos pelo artigo 6.º do 

TUE e pela Carta, nomeadamente no seu 

Título VI, pelo direito internacional e 

pelos acordos internacionais em que a 

União ou todos os Estados-Membros são 

partes, incluindo a Convenção Europeia 

para a Proteção dos Direitos do Homem e 

das Liberdades Fundamentais, e pelas 

constituições dos Estados-Membros nos 

respetivos âmbitos de aplicação. 

Nenhuma disposição do presente 

regulamento pode ser interpretada como 

proibição da recusa de executar uma 

decisão de confisco ou de congelamento 

quando existam razões para crer, com 

base em elementos objetivos, que essa 

decisão foi emitida para efeitos de 

instauração de uma ação penal ou 

imposição de uma pena a uma pessoa em 

razão do seu sexo, raça ou origem étnica, 

religião, orientação sexual, 

nacionalidade, língua ou opiniões 

políticas, ou que a situação dessa pessoa 

pode ser afetada por qualquer desses 

motivos. 

Or. en 

 

Alteração  92 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Proposta de regulamento 
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Considerando 26-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (26-B) O presente regulamento respeita 

os direitos fundamentais e observa os 

princípios reconhecidos pelo artigo 6.º do 

TUE e pela Carta, nomeadamente no seu 

Título VI, pelo direito internacional e 

pelos acordos internacionais em que a 

União ou todos os Estados-Membros são 

partes, incluindo a Convenção Europeia 

para a Proteção dos Direitos do Homem e 

das Liberdades Fundamentais, e pelas 

constituições dos Estados-Membros nos 

respetivos âmbitos de aplicação. 

Nenhuma disposição do presente 

regulamento pode ser interpretada como 

proibição da recusa de executar uma 

decisão de confisco ou de congelamento 

quando existam razões para crer, com 

base em elementos objetivos, que essa 

decisão foi emitida para efeitos de 

instauração de uma ação penal ou 

imposição de uma pena a uma pessoa em 

razão do seu sexo, raça ou origem étnica, 

religião, orientação sexual, 

nacionalidade, língua ou opiniões 

políticas, ou que a situação dessa pessoa 

pode ser afetada por qualquer desses 

motivos. 

Or. en 

Justificação 

Apoio a alteração introduzida pela relatora, que reproduz o texto adotado na 

Diretiva 2014/41/UE relativa à decisão europeia de investigação em matéria penal 

(«Diretiva DEI»), para a qual fui relator. A referida diretiva reforça o princípio do 

reconhecimento mútuo das decisões judiciais no domínio da cooperação judiciária em 

matéria penal, que deve ser utilizada como modelo para futuros instrumentos de 

reconhecimento mútuo. 

 

Alteração  93 

Barbara Spinelli 
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Proposta de regulamento 

Considerando 26-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (26-B) Se houver motivos sérios para 

supor que a execução de uma decisão de 

confisco ou de congelamento se traduziria 

na violação de um direito fundamental da 

pessoa em causa e que o Estado de 

execução ignoraria as suas obrigações 

relativamente à proteção dos direitos 

fundamentais reconhecidos na Carta, a 

execução da decisão de confisco ou de 

congelamento deverá ser recusada. 

Or. en 

 

Alteração  94 

Barbara Spinelli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 26-C (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (26-C) O presente regulamento respeita 

os direitos fundamentais e observa os 

princípios reconhecidos pelo artigo 6.º do 

TUE e pela Carta, nomeadamente no 

Título VI, pelo direito internacional e 

pelos acordos internacionais em que a 

União ou todos os Estados-Membros são 

partes, incluindo a Convenção Europeia 

para a Proteção dos Direitos do Homem e 

das Liberdades Fundamentais, e pelas 

constituições dos Estados-Membros nos 

respetivos âmbitos de aplicação. 

Nenhuma disposição do presente 

regulamento deve ser interpretada como 

proibição da recusa de executar uma 

decisão de confisco ou de congelamento 

quando existam razões para crer, com 

base em elementos objetivos, que essa 

decisão foi emitida para efeitos de 

instauração de uma ação penal ou 
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imposição de uma pena a uma pessoa em 

razão do seu sexo, raça ou origem étnica, 

religião, orientação sexual, 

nacionalidade, língua ou opiniões 

políticas, ou que a situação dessa pessoa 

pode ser afetada por qualquer desses 

motivos. 

Or. en 

 

Alteração  95 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 30 

 
Texto da Comissão Alteração 

(30) A execução de uma decisão de 

confisco ou de congelamento deve 

reger-se pela legislação do Estado de 

execução, tendo as autoridades desse 

Estado competência exclusiva para decidir 

das modalidades de execução. 

(30) A execução de uma decisão de 

congelamento ou de confisco deve 

reger-se pela legislação do Estado de 

execução, tendo as autoridades desse 

Estado competência exclusiva para decidir 

das modalidades de execução. 

Or. en 

 

Alteração  96 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 32 

 
Texto da Comissão Alteração 

(32) O direito das vítimas à 

indemnização e à restituição não deve ser 

prejudicado nos processos 

transfronteiriços. As regras relativas à 

afetação dos bens confiscados devem dar 

prioridade à indemnização e à restituição 

dos bens às vítimas. De igual modo, os 

Estados-Membros devem atentar nas suas 

obrigações de assistência em matéria de 

(32) O direito das vítimas à 

indemnização e à restituição não deve ser 

prejudicado nos processos 

transfronteiriços. As regras relativas à 

afetação dos bens confiscados devem dar 

prioridade à indemnização e à restituição 

dos bens às vítimas, tendo cuidadosamente 

em conta o facto de em casos de 

corrupção, evasão fiscal massiva, fraude 
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cobrança de créditos fiscais de outros 

Estados-Membros nos termos da 

Diretiva 2010/24/UE 36. 

fiscal ou branqueamento de capitais, por 

exemplo, as vítimas serem grandes 

comunidades ou mesmo países inteiros. 

De igual modo, os Estados-Membros 

devem atentar nas suas obrigações de 

assistência em matéria de cobrança de 

créditos fiscais de outros Estados-Membros 

nos termos da Diretiva 2010/24/UE 36. 

_________________ _________________ 

36 Diretiva 2010/24/UE do Conselho, de 16 

de março de 2010, relativa à assistência 

mútua em matéria de cobrança de créditos 

respeitantes a impostos, direitos e outras 

medidas (JO L 84 de 31.3.2010, p. 1). 

36 Diretiva 2010/24/UE do Conselho, de 16 

de março de 2010, relativa à assistência 

mútua em matéria de cobrança de créditos 

respeitantes a impostos, direitos e outras 

medidas (JO L 84 de 31.3.2010, p. 1). 

Or. en 

 

Alteração  97 

Barbara Spinelli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 32 

 
Texto da Comissão Alteração 

(32) O direito das vítimas à 

indemnização e à restituição não deve ser 

prejudicado nos processos 

transfronteiriços. As regras relativas à 

afetação dos bens confiscados devem dar 

prioridade à indemnização e à restituição 

dos bens às vítimas. De igual modo, os 

Estados-Membros devem atentar nas suas 

obrigações de assistência em matéria de 

cobrança de créditos fiscais de outros 

Estados-Membros nos termos da 

Diretiva 2010/24/UE36. 

(Não se aplica à versão portuguesa.)   

_________________  

36 Diretiva 2010/24/UE do Conselho, de 16 

de março de 2010, relativa à assistência 

mútua em matéria de cobrança de créditos 

respeitantes a impostos, direitos e outras 

medidas (JO L 84 de 31.3.2010, p. 1). 
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Or. en 

 

Alteração  98 

Barbara Spinelli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 32-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (32-A) Os bens congelados com vista a 

posterior confisco e os bens confiscados 

devem ser administrados de forma 

adequada para não perderem o seu valor 

económico, para encorajar a sua 

reutilização para fins sociais e evitar o 

risco de nova infiltração da 

criminalidade. Deste modo, os 

Estados-Membros devem tomar as 

medidas necessárias, designadamente a 

venda ou a transmissão dos bens a fim de 

minimizar as perdas e favorecer os 

objetivos sociais. Devem adotar todas as 

medidas necessárias, legislativas ou de 

outra natureza, como a criação de 

gabinetes nacionais centralizados de 

gestão de bens ou mecanismos 

equivalentes, a fim de gerir 

adequadamente os bens congelados ou 

confiscados. 

Or. en 

Justificação 

O relator sombra concorda com a relatora na medida em que é importante promover, a nível 

europeu e nos Estados-Membros, a melhor gestão possível dos bens congelados e confiscados 

e a sua reutilização para fins sociais, para fins de indemnização das vítimas, das famílias das 

vítimas e das empresas afetadas pela criminalidade organizada ou para fins de luta contra a 

criminalidade organizada. 

 

Alteração  99 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta de regulamento 
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Considerando 32-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (32-A) As regras relativas à afetação dos 

bens confiscados devem prever formas 

adequadas de indemnização das famílias 

dos agentes de polícia e dos funcionários 

públicos falecidos no cumprimento do seu 

dever, bem como dos agentes de polícia e 

dos funcionários públicos que sofram de 

incapacidade permanente em resultado do 

cumprimento do seu dever. Para o efeito, 

cada Estado-Membro deve prever a 

criação de um fundo para indemnizar 

estas pessoas e destinar a este fundo parte 

dos bens confiscados. 

Or. it 

 

Alteração  100 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 32-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (32-B) Uma parte dos bens confiscados 

deve ser utilizada para financiar as 

estruturas de combate ao crime 

organizado e ao terrorismo geridas a nível 

da União. Uma parte dos bens 

confiscados dos Estados-Membros deve 

ser transferida para o orçamento da 

União, a fim de contribuir para o 

financiamento adicional das atividades da 

Europol e do Centro Europeu de Luta 

contra o Terrorismo. 

Or. it 

 

Alteração  101 

Salvatore Domenico Pogliese 
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Proposta de regulamento 

Considerando 32-C (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (32-C) Os bens confiscados devem ser 

devidamente geridos, a fim de reforçar e 

promover o respeito pela legalidade, por 

meio da reutilização dos mesmos tendo 

em vista o interesse social e económico 

das comunidades diretamente afetadas 

pelas atividades das organizações 

criminosas e terroristas. 

Or. it 

 

Alteração  102 

Maria Grapini 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 35 

 
Texto da Comissão Alteração 

(35) A fim de alterar a certidão e o 

formulário constantes dos anexos I e II do 

presente regulamento, deve ser delegado na 

Comissão o poder de adotar atos nos 

termos do artigo 290.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia. É 

particularmente importante que a Comissão 

proceda às consultas adequadas durante os 

trabalhos preparatórios de atos delegados, 

inclusive ao nível de peritos. Ao preparar e 

redigir atos delegados, a Comissão deve 

assegurar a transmissão simultânea, 

atempada e adequada dos documentos 

pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho. 

(35) A fim de alterar a certidão e o 

formulário constantes dos anexos I e II do 

presente regulamento, deve ser delegado na 

Comissão o poder de adotar atos nos 

termos do artigo 290.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia. É 

particularmente importante que a Comissão 

proceda às consultas adequadas com as 

autoridades especializadas dos 

Estados-Membros e as agências europeias 

competentes durante os trabalhos 

preparatórios de atos delegados, inclusive 

ao nível de peritos. Ao preparar e redigir 

atos delegados, a Comissão deve assegurar 

a transmissão simultânea, atempada e 

adequada dos documentos pertinentes ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho. 

Or. ro 
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Alteração  103 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 36 

 
Texto da Comissão Alteração 

(36) Atendendo a que os objetivos do 

presente regulamento, nomeadamente o 

reconhecimento mútuo e a execução das 

decisões de congelamento e de confisco, 

não podem ser alcançados pelos 

Estados-Membros, mas podem, devido à 

sua dimensão e aos seus efeitos, ser mais 

bem alcançados ao nível da União, esta 

pode tomar medidas em conformidade 

com o princípio da subsidiariedade 

consagrado no artigo 5.º do Tratado da 

União Europeia. Em conformidade com o 

princípio da proporcionalidade consagrado 

no mesmo artigo, o presente regulamento 

não excede o necessário para alcançar 

esses objetivos. 

(36) O reconhecimento mútuo e a 

execução das decisões de congelamento e 

de confisco concretizam-se através de 

medidas que devem respeitar o princípio 

da subsidiariedade consagrado no artigo 5.º 

do Tratado da União Europeia. Em 

conformidade com o princípio da 

proporcionalidade consagrado no mesmo 

artigo, o presente regulamento não excede 

o necessário para alcançar esses objetivos. 

Or. fr 

 

Alteração  104 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.° 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. O presente regulamento estabelece 

as regras segundo as quais um 

Estado-Membro reconhece e executa no 

seu território uma decisão de congelamento 

ou de confisco emitida por outro 

Estado-Membro no âmbito de um processo 

penal. 

1. O presente regulamento estabelece 

as regras segundo as quais um 

Estado-Membro reconhece e executa no 

seu território uma decisão de congelamento 

ou de confisco emitida por outro 

Estado-Membro no âmbito de um processo 

penal, cível ou administrativo. O presente 

regulamento estabelece as normas que 

regem o reconhecimento mútuo das 

decisões de congelamento e de confisco 

relativamente aos principais tipos de 
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confisco existentes nos 

Estados-Membros: confisco comum, 

confisco alargado, confisco de bens de 

terceiros, confisco baseado no valor e 

confisco sem condenação. 

Or. en 

 

Alteração  105 

Emil Radev 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. O presente regulamento estabelece 

as regras segundo as quais um 

Estado-Membro reconhece e executa no 

seu território uma decisão de congelamento 

ou de confisco emitida por outro 

Estado-Membro no âmbito de um processo 

penal. 

1. O presente regulamento estabelece 

as regras segundo as quais um 

Estado-Membro reconhece e executa no 

seu território uma decisão de congelamento 

ou de confisco emitida por outro 

Estado-Membro no âmbito de processos 

em matéria penal. 

Or. bg 

 

Alteração  106 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. O presente regulamento estabelece 

as regras segundo as quais um 

Estado-Membro reconhece e executa no 

seu território uma decisão de congelamento 

ou de confisco emitida por outro 

Estado-Membro no âmbito de um processo 

penal. 

1. O presente regulamento estabelece 

as regras segundo as quais um 

Estado-Membro reconhece e executa no 

seu território uma decisão de congelamento 

ou de confisco emitida por outro 

Estado-Membro no âmbito de uma ação 

penal. 

Or. it 
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Alteração  107 

Maria Grapini, Emilian Pavel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. O presente regulamento não tem 

por efeito alterar a obrigação de respeito 

pelos direitos e princípios jurídicos 

fundamentais consagrados no artigo 6.º do 

Tratado da União Europeia. 

2. O presente regulamento não tem 

por efeito alterar a obrigação de respeito 

pelos direitos e princípios jurídicos 

fundamentais, nomeadamente o direito de 

defesa, o direito a um processo equitativo 

e o direito de propriedade previstos no 

artigo 6.º do TUE. 

Or. ro 

 

Alteração  108 

Emil Radev 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n. 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. O presente regulamento não tem 

por efeito alterar a obrigação de respeito 

pelos direitos e princípios jurídicos 

fundamentais consagrados no artigo 6.º do 

Tratado da União Europeia. 

2. O presente regulamento não tem 

por efeito alterar a obrigação de respeito 

pelos direitos e princípios jurídicos 

fundamentais consagrados no artigo 6.º do 

Tratado da União Europeia e na Carta dos 

Direitos Fundamentais da União 

Europeia. 

Or. bg 

 

Alteração  109 

Barbara Spinelli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 2-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Ao emitir uma decisão de 

congelamento ou de confisco, a 

autoridade de emissão vela pelo respeito 

dos princípios da necessidade e da 

proporcionalidade. 

Or. en 

 

Alteração  110 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

(1) «Decisão de confisco», uma sanção 

ou medida de carácter definitivo, imposta 

por um tribunal relativamente a uma 

infração penal, que conduza à privação 

definitiva de bens de uma pessoa singular 

ou coletiva; 

(1) «Decisão de confisco», uma sanção 

ou medida de carácter definitivo, imposta 

por um tribunal relativamente a uma 

infração penal, cível ou administrativa, 

que conduza à privação definitiva de bens 

de uma pessoa singular ou coletiva; 

Or. en 

 

Alteração  111 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

(1) «Decisão de confisco», uma sanção 

ou medida de carácter definitivo, imposta 

por um tribunal relativamente a uma 

infração penal, que conduza à privação 

definitiva de bens de uma pessoa singular 

ou coletiva; 

(1) «Decisão de confisco», uma medida 

imposta por um tribunal relativamente a 

uma infração penal, que conduza à 

privação definitiva de bens de uma pessoa 

singular ou coletiva; 

Or. en 
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Alteração  112 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (1-A) «Confisco comum», uma medida 

de confisco que tem por objeto um bem 

que é produto direto de um crime; 

Or. en 

 

Alteração  113 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (1-B) «Confisco alargado», uma medida 

de confisco que vai além do produto direto 

do crime, em que o bem apreendido tem 

origem numa conduta criminosa; 

Or. en 

 

Alteração  114 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1-C (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (1-C) «Confisco de bens de terceiros», 

uma medida de confisco tomada para 

privar alguém, que não o infrator – 

terceiro –, de bens de origem criminosa, 

quando esse terceiro se encontra na posse 
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de bens para si transferidos pelo infrator; 

Or. en 

 

Alteração  115 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1-D (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (1-D) «Confisco baseado no valor», uma 

medida de confisco em que um tribunal, 

após determinação do benefício obtido por 

uma pessoa mediante conduta criminosa, 

profere uma decisão que obriga ao 

pagamento de uma quantia monetária que 

seja realizável em relação a qualquer bem 

da pessoa; 

Or. en 

 

Alteração  116 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1-E (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (1-E) «Confisco sem condenação», uma 

medida de confisco tomada na ausência 

de uma decisão de condenação e dirigida 

a um bem de origem ilícita. Abrange os 

casos em que a condenação penal não é 

possível por o suspeito ter adoecido ou 

fugido da jurisdição, falecido ou quando o 

prazo de prescrição tenha sido 

ultrapassado. Abrange ainda os casos em 

que existam litígios relativos ao próprio 

bem, independentemente do titular do 

direito de propriedade. 
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Or. en 

 

Alteração  117 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (2-A) «Partes interessadas», pessoas 

singulares ou coletivas, incluindo 

terceiros de boa-fé, que sejam afetados 

pelo presente regulamento, de acordo com 

a legislação nacional do Estado de 

execução; 

Or. en 

 

Alteração  118 

Emil Radev 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 3 – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

(3) «Bens», ativos de qualquer 

espécie, corpóreos ou incorpóreos, móveis 

ou imóveis, bem como documentos legais 

ou instrumentos comprovativos da 

propriedade desses ativos ou dos direitos 

com eles relacionados, que a autoridade de 

emissão considere que: 

(3) «Bens», dinheiro ou bens de 

qualquer espécie, corpóreos ou 

incorpóreos, móveis ou imóveis, bem 

como direitos de propriedade limitados e 

documentos legais ou instrumentos, em 

qualquer formato, inclusive eletrónicos ou 

digitais, comprovativos da propriedade 

desses ativos ou de outros direitos com 

eles relacionados, que a autoridade de 

emissão considere que: 

Or. bg 

 

Alteração  119 

Monica Macovei 
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Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

(5) «Instrumentos», quaisquer bens 

utilizados ou que se destinem a ser 

utilizados, seja de que maneira for, no todo 

ou em parte, para cometer uma ou várias 

infrações penais; 

(5) «Instrumentos», quaisquer bens 

utilizados ou que se destinem a ser 

utilizados, seja de que maneira for, no todo 

ou em parte, para cometer uma ou várias 

infrações penais, civis ou administrativas; 

Or. en 

 

Alteração  120 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

(6) «Estado de emissão», o 

Estado-Membro em que é emitida uma 

decisão de congelamento ou uma decisão 

de confisco no âmbito de um processo 

penal; 

(6) «Estado de emissão», o 

Estado-Membro em que é emitida uma 

decisão de congelamento ou uma decisão 

de confisco no âmbito de um processo 

penal, cível ou administrativo; 

Or. en 

 

Alteração  121 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8 – alínea (a) – ponto 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

(2) Qualquer outra autoridade 

competente definida pelo Estado de 

emissão com competência para, no âmbito 

de um processo penal, ordenar o 

congelamento de bens ou executar uma 

decisão de congelamento de acordo com o 

direito nacional. Além disso, antes de ser 

transmitida à autoridade de execução, a 

(2) Qualquer outra autoridade 

competente definida pelo Estado de 

emissão com competência para, no âmbito 

de um processo penal, cível ou 

administrativo, ordenar o congelamento de 

bens ou executar uma decisão de 

congelamento de acordo com o direito 

nacional. Além disso, antes de ser 
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decisão de congelamento é validada por 

um juiz, tribunal, juiz de instrução ou 

magistrado do Ministério Público no 

Estado de emissão, após análise da sua 

conformidade com as condições de 

emissão de uma decisão de congelamento 

nos termos do presente regulamento, 

nomeadamente com as condições previstas 

no artigo 13.º, n.º 1. Caso a decisão tenha 

sido validada por uma das autoridades 

supramencionadas, essa autoridade pode 

também ser equiparada a autoridade de 

emissão para efeitos de transmissão da 

decisão; 

transmitida à autoridade de execução, a 

decisão de congelamento é validada por 

um juiz, tribunal, juiz de instrução ou 

magistrado do Ministério Público no 

Estado de emissão, após análise da sua 

conformidade com as condições de 

emissão de uma decisão de congelamento 

nos termos do presente regulamento, 

nomeadamente com as condições previstas 

no artigo 13.º, n.º 1. Caso a decisão tenha 

sido validada por uma das autoridades 

supramencionadas, essa autoridade pode 

também ser equiparada a autoridade de 

emissão para efeitos de transmissão da 

decisão; 

Or. en 

 

Alteração  122 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8 – alínea (b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(b) No que respeita a uma decisão de 

congelamento, uma autoridade competente 

definida pelo Estado de emissão com 

competência para, no âmbito de um 

processo penal, executar uma decisão de 

confisco proferida por um tribunal de 

acordo com o direito nacional; 

(b) No que respeita a uma decisão de 

congelamento, uma autoridade competente 

definida pelo Estado de emissão com 

competência para, no âmbito de um 

processo penal, cível ou administrativo, 

executar uma decisão de confisco proferida 

por um tribunal de acordo com o direito 

nacional; 

Or. en 

 

Alteração  123 

Emil Radev 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – parte introdutória 
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Texto da Comissão Alteração 

1. Caso os factos que deram origem à 

decisão de congelamento ou de confisco 

consistam numa ou várias das infrações a 

seguir indicadas, tal como definidas na 

legislação do Estado de emissão, e sejam 

puníveis no Estado de emissão com pena 

privativa de liberdade de duração máxima 

não inferior a três anos, a decisão de 

congelamento ou de confisco dá origem à 

execução sem verificação da dupla 

criminalização dos factos: 

1. Caso os factos que deram origem à 

decisão de congelamento ou de confisco 

consistam numa ou várias das infrações a 

seguir indicadas - incluindo atos de 

cumplicidade e preparação, bem como 

tentativas de atos-, tal como definidas na 

legislação do Estado de emissão, e sejam 

puníveis no Estado de emissão com pena 

privativa de liberdade de duração máxima 

não inferior a três anos, a decisão de 

congelamento ou de confisco dá origem à 

execução sem verificação da dupla 

criminalização dos factos: 

Or. bg 

 

Alteração  124 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Caso os factos que deram origem à 

decisão de congelamento ou de confisco 

consistam numa ou várias das infrações a 

seguir indicadas, tal como definidas na 

legislação do Estado de emissão, e sejam 

puníveis no Estado de emissão com pena 

privativa de liberdade de duração máxima 

não inferior a três anos, a decisão de 

congelamento ou de confisco dá origem à 

execução sem verificação da dupla 

criminalização dos factos:  

1. Caso os factos que deram origem à 

decisão de congelamento ou de confisco 

consistam numa ou várias das infrações a 

seguir indicadas, tal como definidas na 

legislação do Estado de emissão, e sejam 

puníveis no Estado de emissão com pena 

privativa de liberdade de duração máxima 

não inferior a dois anos, a decisão de 

congelamento ou de confisco dá origem à 

execução sem verificação da dupla 

criminalização dos factos:  

Or. en 

 

Alteração  125 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta de regulamento 
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Artigo 3 – n.º 1 – travessão 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

– terrorismo, – terrorismo, incluindo as infrações 

previstas na Diretiva 2017/541/UE, 

Or. it 

 

Alteração  126 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – travessão 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

– tráfico de seres humanos, – escravatura e tráfico de seres 

humanos, 

Or. it 

 

Alteração  127 

Maria Grapini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – travessão 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

- tráfico de armas, munições e 

explosivos, 

- tráfico de armas, munições e 

explosivos, substâncias químicas 

perigosas, produtos que afetam a camada 

de ozono, 

Or. ro 

 

Alteração  128 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – travessão 8 
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Texto da Comissão Alteração 

– fraude e infrações penais 

relacionadas com a fraude na aceção da 

Diretiva (UE) 2017/xxx relativa à luta 

contra a fraude lesiva dos interesses 

financeiros da União através do direito 

penal, 

– fraude e infrações penais 

relacionadas com a fraude na aceção da 

Diretiva (UE) 2017/xxx relativa à luta 

contra a fraude lesiva dos interesses 

financeiros da União através do direito 

penal, incluindo a fraude fiscal e a evasão 

fiscal; 

Or. en 

 

Alteração  129 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – travessão 9-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 - crimes fiscais ligados a impostos 

diretos e indiretos, incluindo a fuga aos 

impostos mediante a ocultação às 

autoridades fiscais dos rendimentos 

auferidos de forma legal ou ilegal, de 

modo que estas não possam detetar nem 

cobrar a deteção dos correspondentes 

impostos, 

Or. it 

 

Alteração  130 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – travessão 10 

 
Texto da Comissão Alteração 

– branqueamento dos produtos do 

crime, 

– branqueamento dos produtos do 

crime, incluindo o autobranqueamento, 

Or. en 
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Alteração  131 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – travessão 12 

 
Texto da Comissão Alteração 

– cibercriminalidade, – cibercriminalidade e quaisquer 

outros crimes de natureza informática, 

Or. en 

 

Alteração  132 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – travessão 12-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 - crimes relacionados com a 

propriedade intelectual e industrial, 

Or. it 

Justificação 

As infrações acrescentadas baseiam-se na legislação em vigor no quadro jurídico italiano em 

matéria de congelamento e confisco. À luz da experiência italiana, considera-se importante 

acrescentar tais infrações, uma vez que constituem fontes consideráveis de financiamento da 

criminalidade organizada. 

 

Alteração  133 

Maria Grapini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – travessão 13 

 
Texto da Comissão Alteração 

- crimes contra o ambiente, incluindo 

o tráfico de espécies animais e de espécies 

- crimes contra o ambiente, incluindo 

o tráfico de espécies animais e de espécies 
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e variedades vegetais ameaçadas, e variedades vegetais ameaçadas, o tráfico 

de madeira, 

Or. ro 

 

Alteração  134 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – travessão 13 

 
Texto da Comissão Alteração 

– crimes contra o ambiente, incluindo 

o tráfico de espécies animais e de espécies 

e variedades vegetais ameaçadas, 

– crimes contra o ambiente, incluindo 

o tráfico de espécies animais e de espécies 

e variedades vegetais ameaçadas e o 

tráfico de resíduos, 

Or. it 

Justificação 

As infrações acrescentadas baseiam-se na legislação em vigor no quadro jurídico italiano em 

matéria de congelamento e confisco. À luz da experiência italiana, considera-se importante 

acrescentar tais infrações, uma vez que constituem fontes consideráveis de financiamento da 

criminalidade organizada. 

 

Alteração  135 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – travessão 13 

 
Texto da Comissão Alteração 

– crimes contra o ambiente, incluindo 

o tráfico de espécies animais e de espécies 

e variedades vegetais ameaçadas, 

– crimes contra o ambiente, incluindo 

o tráfico de espécies animais e o depósito 

ilegal de resíduos e espécies e variedades 

vegetais ameaçadas, 

Or. it 
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Alteração  136 

Maria Grapini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – travessão 16 

 
Texto da Comissão Alteração 

- tráfico de órgãos e tecidos 

humanos, 

- tráfico de órgãos, tecidos e células 

humanos, 

Or. ro 

 

Alteração  137 

Maria Grapini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – travessão 20 

 
Texto da Comissão Alteração 

- tráfico de bens culturais, incluindo 

antiguidades e obras de arte, 

- tráfico de bens culturais, incluindo 

antiguidades e obras de arte, tráfico de 

metais preciosos, das respetivas ligas e de 

gemas, 

Or. ro 

 

Alteração  138 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – travessão 21 

 
Texto da Comissão Alteração 

– burla, Suprimido 

Or. fr 

 

Alteração  139 

Salvatore Domenico Pogliese 
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Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – travessão 22 

 
Texto da Comissão Alteração 

– extorsão de proteção e extorsão, – extorsão de proteção e extorsão e 

usura, 

Or. it 

Justificação 

As infrações acrescentadas baseiam-se na legislação em vigor no quadro jurídico italiano em 

matéria de congelamento e confisco. À luz da experiência italiana, considera-se importante 

acrescentar tais infrações, uma vez que constituem fontes consideráveis de financiamento da 

criminalidade organizada. 

 

Alteração  140 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – travessão 23 

 
Texto da Comissão Alteração 

– contrafação e piratagem de 

produtos, 

– contrabando, contrafação e 

piratagem de produtos, 

Or. it 

Justificação 

As infrações acrescentadas baseiam-se na legislação em vigor no quadro jurídico italiano em 

matéria de congelamento e confisco. À luz da experiência italiana, considera-se importante 

acrescentar tais infrações, uma vez que constituem fontes consideráveis de financiamento da 

criminalidade organizada. 

 

Alteração  141 

Maria Grapini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – travessão 27 
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Texto da Comissão Alteração 

- tráfico de materiais nucleares e 

radioativos, 

- tráfico de materiais nucleares, 

radioativos e biológicos, 

Or. ro 

 

Alteração  142 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – travessão 28 

 
Texto da Comissão Alteração 

– tráfico de veículos roubados, Suprimido 

Or. fr 

 

Alteração  143 

Eva Joly 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 1-A.  Caso os factos que deram origem 

à decisão de congelamento ou de confisco 

constituam fraude fiscal, fraude fiscal 

agravada ou evasão fiscal, tal como 

definidas na legislação do Estado de 

emissão, e sejam puníveis no Estado de 

emissão com pena privativa de liberdade 

de duração máxima não inferior a dois 

anos, a decisão de congelamento ou de 

confisco dá origem à execução sem 

verificação da dupla criminalização dos 

factos. 

Or. en 
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Alteração  144 

Eva Joly 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.° 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. A autoridade de emissão transmite 

diretamente a decisão de confisco, ou uma 

cópia autenticada da mesma, acompanhada 

da certidão prevista no artigo 7.º, à 

autoridade de execução ou, quando 

aplicável, à autoridade central a que se 

refere o artigo 27.º, n.º 2, por qualquer 

meio que permita conservar um registo 

escrito e em condições que permitam à 

autoridade de execução determinar a sua 

autenticidade. 

1. A autoridade de emissão transmite 

diretamente a decisão de confisco, ou uma 

cópia autenticada da mesma, acompanhada 

da certidão prevista no artigo 7.º, à 

autoridade de execução e comunica à 

autoridade central a que se refere o 

artigo 27.º, n.º 2, por qualquer meio que 

permita conservar um registo escrito e em 

condições que permitam à autoridade de 

execução determinar a sua autenticidade. 

Or. en 

Justificação 

A autoridade central deve registar todas as decisões de confisco e congelamento a nível 

nacional e deve, por conseguinte, ser informada da transmissão (veja-se a nossa proposta de 

alteração ao artigo 27.º, n.º 2). 

 

Alteração  145 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.° 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. A autoridade de emissão transmite 

diretamente a decisão de confisco, ou uma 

cópia autenticada da mesma, 
acompanhada da certidão prevista no 

artigo 7.º, à autoridade de execução ou, 

quando aplicável, à autoridade central a 

que se refere o artigo 27.º, n.º 2, por 

qualquer meio que permita conservar um 

registo escrito e em condições que 

permitam à autoridade de execução 

1. A autoridade de emissão transmite 

diretamente a decisão de confisco, 

acompanhada da certidão prevista no 

artigo 7.º, à autoridade de execução ou, 

quando aplicável, à autoridade central a 

que se refere o artigo 27.º, n.º 2, por 

qualquer meio que permita conservar um 

registo escrito e em condições que 

permitam à autoridade de execução 

determinar a sua autenticidade. 
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determinar a sua autenticidade. 

Or. en 

 

Alteração  146 

Emil Radev 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n. 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. A autoridade de emissão transmite 

diretamente a decisão de confisco, ou uma 

cópia autenticada da mesma, acompanhada 

da certidão prevista no artigo 7.º, à 

autoridade de execução ou, quando 

aplicável, à autoridade central a que se 

refere o artigo 27.º, n.º 2, por qualquer 

meio que permita conservar um registo 

escrito e em condições que permitam à 

autoridade de execução determinar a sua 

autenticidade. 

1. A autoridade de emissão transmite 

diretamente a decisão de confisco, ou uma 

cópia autenticada da mesma, acompanhada 

da certidão prevista no artigo 7.º, à 

autoridade de execução ou, quando 

aplicável, à autoridade central a que se 

refere o artigo 27.º, n.º 2, por qualquer 

meio que permita conservar um registo 

escrito e em condições que permitam à 

autoridade de execução determinar a sua 

autenticidade. 

Or. bg 

 

Alteração  147 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.° 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. No que diz respeito a uma decisão 

de confisco relativa a um montante em 

dinheiro, a decisão é transmitida ao 

Estado-Membro no qual a autoridade de 

emissão tenha motivos razoáveis para crer 

que a pessoa singular ou coletiva contra a 

qual a decisão foi proferida possui bens ou 

rendimentos. 

2. No que diz respeito a uma decisão 

de confisco relativa a um montante em 

dinheiro, no que se refere ao confisco 

baseado no valor, a decisão é transmitida 

ao Estado-Membro no qual a autoridade de 

emissão tenha motivos razoáveis para crer 

que a pessoa singular ou coletiva contra a 

qual a decisão foi proferida possui bens ou 

rendimentos. 
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Or. en 

 

Alteração  148 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.° 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

6. Caso não tenha competência para 

reconhecê-la e tomar as medidas 

necessárias para a sua execução, a 

autoridade do Estado de execução que 

recebe a decisão de confisco deve 

transmiti-la imediatamente à autoridade de 

execução competente do respetivo 

Estado-Membro e informar do facto a 

autoridade de emissão. 

6. Caso não tenha competência para 

reconhecê-la e tomar as medidas 

necessárias para a sua execução, a 

autoridade do Estado de execução que 

recebe a decisão de confisco deve 

transmiti-la imediatamente ou, o mais 

tardar, no prazo de três dias úteis à 

autoridade de execução competente do 

respetivo Estado-Membro e informar do 

facto a autoridade de emissão. 

Or. en 

 

Alteração  149 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.° 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

6. Caso não tenha competência para 

reconhecê-la e tomar as medidas 

necessárias para a sua execução, a 

autoridade do Estado de execução que 

recebe a decisão de confisco deve 

transmiti-la imediatamente à autoridade de 

execução competente do respetivo 

Estado-Membro e informar do facto a 

autoridade de emissão. 

6. Caso não tenha competência para 

reconhecê-la e tomar as medidas 

necessárias para a sua execução, a 

autoridade do Estado de execução que 

recebe a decisão de confisco deve 

transmiti-la imediatamente e, o mais 

tardar, no prazo de 10 horas, à autoridade 

de execução competente do respetivo 

Estado-Membro e informar do facto a 

autoridade de emissão. 

Or. en 
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Alteração  150 

Maria Grapini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Uma decisão de confisco só pode 

ser transmitida, nos termos do artigo 4.º, a 

um Estado de execução de cada vez. 

1. Uma decisão de confisco só pode 

ser transmitida principalmente, nos termos 

do artigo 4.º, a um Estado de execução de 

cada vez. 

Or. ro 

Justificação 

Uma vez que o número seguinte prevê as situações em que essa decisão pode ser transmitida 

a vários Estados em simultâneo, o número 1 ficaria sem efeito. A introdução do termo 

«principalmente» confere ao número o caráter de regra geral à qual pode haver exceções. 

 

Alteração  151 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.° 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Em caso de transmissão de uma 

decisão de confisco relativa a um montante 

em dinheiro a um ou vários Estados de 

execução, o valor total resultante da sua 

execução não pode exceder o montante 

máximo especificado na decisão de 

confisco. 

2. Em caso de transmissão de uma 

decisão de confisco relativa a um montante 

em dinheiro a um ou vários Estados de 

execução, o valor total resultante da sua 

execução não pode exceder o montante 

máximo especificado na decisão de 

confisco. Nos casos em que a decisão de 

confisco já tenha sido executada no todo 

ou em parte, tal montante será 

integralmente deduzido do montante que 

venha a ser confiscado no Estado de 

execução. 

Or. en 
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Alteração  152 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

A autoridade de emissão informa 

imediatamente a autoridade de execução 

por qualquer meio que permita conservar 

um registo escrito: 

A autoridade de emissão informa 

imediatamente ou, o mais tardar, no prazo 

de três dias úteis a autoridade de execução 

por qualquer meio que permita conservar 

um registo escrito: 

Or. en 

 

Alteração  153 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

A autoridade de emissão informa 

imediatamente a autoridade de execução 

por qualquer meio que permita conservar 

um registo escrito: 

A autoridade de emissão informa 

imediatamente e, o mais tardar, até 

24 horas a autoridade de execução por 

qualquer meio que permita conservar um 

registo escrito: 

Or. it 

 

Alteração  154 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(b) Se a totalidade ou parte da decisão 

de congelamento ou de confisco tiver sido 

executada no Estado de emissão ou noutro 

Estado de execução, especificando o 

montante correspondente à parte ainda não 

(b) Se a totalidade ou parte da decisão 

de confisco tiver sido executada no Estado 

de emissão ou noutro Estado de execução, 

especificando o montante correspondente à 

parte ainda não executada da decisão de 
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executada da decisão de congelamento ou 

de confisco; 

confisco; 

Or. en 

 

Alteração  155 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.° 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

4. Caso o Estado de emissão indique 

que, por qualquer motivo, pretende retirar a 

decisão do Estado de execução, este deve 

imediatamente pôr termo à execução da 

decisão de confisco. 

4. Caso o Estado de emissão indique 

que, por qualquer motivo, pretende retirar a 

decisão do Estado de execução, este deve 

imediatamente ou, o mais tardar, no prazo 

de três dias úteis pôr termo à execução da 

decisão de confisco. 

Or. en 

 

Alteração  156 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

4. Logo que a execução da decisão 

estiver concluída, a autoridade de execução 

informa do facto a autoridade de emissão 

por qualquer meio que permita conservar 

um registo escrito. 

4. Logo que a execução da decisão 

estiver concluída, a autoridade de execução 

notifica imediatamente e, o mais tardar, 

até 24 horas do facto a autoridade de 

emissão por qualquer meio que permita 

conservar um registo escrito. 

Or. it 

 

Alteração  157 

Emilian Pavel, Maria Grapini 
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Proposta de regulamento 

Artigo 9 

 
Texto da Comissão Alteração 

[...] Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  158 

Barbara Spinelli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 1 – n.º 1 – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

A autoridade de execução só pode decidir 

não reconhecer e não executar decisões de 

confisco se: 

A autoridade de execução deve decidir não 

reconhecer e não executar decisões de 

confisco se: 

Or. en 

 

Alteração  159 

Eva Joly 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (a-A) Existirem motivos substanciais que 

permitam concluir que a execução da 

decisão de confisco seria incompatível 

com as obrigações do Estado de execução 

decorrentes do artigo 6.º do TUE e da 

Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia. 

Or. en 

 

Alteração  160 
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Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(b) A execução da decisão de confisco 

colidir com o princípio ne bis in idem; 

(b) A execução da decisão de confisco 

colidir com o princípio ne bis in idem, 

desde que a eficácia de um confisco sem 

condenação não seja afetada por um 

acordo temporário de não instauração de 

processo penal. 

Or. en 

 

Alteração  161 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(c) Existir, nos termos da legislação 

do Estado de execução, uma imunidade 

ou privilégio suscetível de impedir a 

execução de uma decisão de confisco 

nacional relativa aos bens em causa; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  162 

Barbara Spinelli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(c) Existir, nos termos da legislação 

do Estado de execução, uma imunidade 

ou privilégio suscetível de impedir a 

execução de uma decisão de confisco 

Suprimido 
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nacional relativa aos bens em causa; 

Or. en 

 

Alteração  163 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(d) A decisão de confisco respeitar a 

uma infração penal cometida fora do 

território do Estado de emissão e total ou 

parcialmente no território do Estado de 

execução, e a conduta que tiver conduzido 

à emissão da decisão de confisco não 

constituir infração no Estado de execução; 

(d) A decisão de confisco respeitar a 

uma infração penal, cível ou 

administrativa cometida fora do território 

do Estado de emissão e total ou 

parcialmente no território do Estado de 

execução, e a conduta que tiver conduzido 

à emissão da decisão de confisco não 

constituir infração no Estado de execução; 

Or. en 

 

Alteração  164 

Eva Joly 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea f) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(f) Num dos casos a que se refere o 

artigo 3.º, n.º 2, a conduta que está na base 

da decisão de confisco não constituir uma 

infração nos termos da legislação do 

Estado de execução; todavia, em matéria 

de contribuições e impostos, direitos 

aduaneiros e atividades cambiais, a 

execução de uma decisão de confisco não 

pode ser recusada pelo facto de a legislação 

do Estado de execução não impor o mesmo 

tipo de contribuições e impostos ou não 

prever o mesmo tipo de normas em matéria 

de contribuições e impostos, direitos 

(f) Num dos casos a que se refere o 

artigo 3.º, n.º 2, a conduta que está na base 

da decisão de confisco não constituir uma 

infração nos termos da legislação do 

Estado de execução; todavia, em matéria 

de contribuições e impostos, direitos 

aduaneiros e atividades cambiais, a 

execução de uma decisão de confisco não 

pode ser recusada pelo facto de a legislação 

do Estado de execução não impor o mesmo 

tipo de contribuições e impostos ou não 

prever o mesmo tipo de normas ou 

infrações em matéria de contribuições e 



 

AM\1138070PT.docx 53/112 PE612.375v01-00 

 PT 

aduaneiros e atividades cambiais que a 

legislação do Estado de emissão; 

impostos, direitos aduaneiros e atividades 

cambiais que a legislação do Estado de 

emissão; 

Or. en 

 

Alteração  165 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1 – g-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (g-A) Houver motivos substanciais para 

crer que a execução da decisão de 

confisco seria incompatível com as 

obrigações do Estado de execução, nos 

termos do artigo 6.º do Tratado da União 

Europeia e da Carta. 

Or. en 

Justificação 

Apoio a alteração introduzida pela relatora, que reproduz o texto adotado na 

Diretiva 2014/41/UE relativa à decisão europeia de investigação em matéria penal 

(«Diretiva DEI»), para a qual fui relator. A referida diretiva reforça o princípio do 

reconhecimento mútuo das decisões judiciais no domínio da cooperação judiciária em 

matéria penal, que deve ser utilizada como modelo para futuros instrumentos de 

reconhecimento mútuo. 

 

Alteração  166 

Barbara Spinelli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea g-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (g-A) Houver motivos substanciais para 

crer que a execução da decisão de 

confisco seria incompatível com as 

obrigações do Estado de execução, nos 

termos do artigo 6.º do Tratado da União 



 

PE612.375v01-00 54/112 AM\1138070PT.docx 

PT 

Europeia e da Carta. 

Or. en 

 

Alteração  167 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 9.º-A 

 Motivos de não reconhecimento e de não 

execução obrigatórios das decisões de 

confisco 

 A autoridade de execução do 

Estado-Membro de execução apenas 

rejeita o reconhecimento e a execução das 

decisões de confisco se: 

 (a) A execução da decisão de confisco 

colidir com o princípio ne bis in idem; 

 (b) Existir, nos termos da legislação 

do Estado de execução, uma imunidade 

ou privilégio suscetível de impedir a 

execução de uma decisão de confisco 

nacional relativa aos bens em causa; 

 (c) Os direitos de terceiros de boa-fé 

impossibilitarem, nos termos da legislação 

do Estado de execução, a execução da 

decisão de confisco, nomeadamente se tal 

impossibilidade decorrer da aplicação das 

vias de recurso nos termos do artigo 31.º; 

 (d) Houver motivos substanciais para 

crer que a execução da decisão de 

confisco seria incompatível com as 

obrigações do Estado de execução, nos 

termos do artigo 6.º do Tratado da União 

Europeia e da Carta. 

Or. en 
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Alteração  168 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 9.º-B 

 Motivos de não reconhecimento e de não 

execução facultativos das decisões de 

confisco 

 1. A autoridade de execução do 

Estado-Membro de execução apenas pode 

rejeitar o reconhecimento e a execução 

das decisões de confisco se: 

 (a) A certidão prevista no artigo 7.º 

estiver incompleta, manifestamente 

incorreta ou manifestamente não 

corresponder à decisão de confisco, e não 

tiver sido preenchida na sequência da 

consulta a que se refere o n.º 2; 

 (b) A decisão de confisco respeitar a 

uma infração penal cometida fora do 

território do Estado de emissão e total ou 

parcialmente no território do Estado de 

execução, e a conduta que tiver conduzido 

à emissão da decisão de confisco não 

constituir infração no Estado de 

execução; 

 (c) Num dos casos a que se refere o 

artigo 3.º, n.º 2, a conduta que está na 

base da decisão de confisco não constituir 

uma infração nos termos da legislação do 

Estado de execução; todavia, em matéria 

de contribuições e impostos, direitos 

aduaneiros e atividades cambiais, a 

execução de uma decisão de confisco não 

pode ser recusada pelo facto de a 

legislação do Estado de execução não 

impor o mesmo tipo de contribuições e 

impostos ou não prever o mesmo tipo de 

normas em matéria de contribuições e 

impostos, direitos aduaneiros e atividades 

cambiais que a legislação do Estado de 
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emissão; 

 (d) Nos termos da certidão prevista no 

artigo 7.º, a pessoa em causa não tiver 

comparecido pessoalmente no julgamento 

que conduziu a uma decisão de confisco 

associada a uma condenação definitiva. 

 O motivo, conforme reconhecido apenas 

na alínea d) deste número, de não 

reconhecimento e não execução não for 

aplicável nos casos em que a certidão 

ateste que a pessoa, em conformidade com 

outros requisitos processuais definidos no 

direito nacional do Estado de emissão: 

 (1) Foi atempada e pessoalmente 

notificada, e desse modo informada, da 

data e do local previstos para o 

julgamento que conduziu à decisão de 

confisco, recebeu efetivamente por outros 

meios uma informação oficial da data e 

do local previstos para o julgamento, de 

uma forma que deixou inequivocamente 

estabelecido que tinha conhecimento do 

julgamento previsto, e foi atempadamente 

informada de que essa decisão de confisco 

poderia ser proferida sem a sua 

comparência no julgamento; 

 (2) Tendo conhecimento do 

julgamento previsto, conferiu mandato a 

um defensor designado por si ou pelo 

Estado para a sua defesa em tribunal e foi 

efetivamente representada por esse 

defensor no julgamento; ou 

 (3) Depois de ter sido notificada da 

decisão e expressamente informada do 

direito a novo julgamento ou a recurso e a 

estar presente nesse julgamento ou 

recurso, que permite a reapreciação do 

mérito da causa, incluindo novas provas, 

e pode conduzir a uma decisão distinta da 

inicial: 

 – declarou expressamente que não 

contestava a decisão de confisco, ou 

 – não requereu novo julgamento ou 

recurso dentro do prazo aplicável. 
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 2. Nos casos a que se refere o n.º 1, 

antes de decidir não reconhecer e não 

executar, total ou parcialmente, a decisão 

de confisco, a autoridade de execução 

consulta a autoridade de emissão por 

quaisquer meios adequados e, se 

necessário, solicita à autoridade de 

emissão que forneça sem demora as 

informações necessárias. 

 3. As decisões de não 

reconhecimento e não execução devem 

ser tomadas sem demora e imediatamente 

e, o mais tardar, no prazo de três dias 

após terem sido notificadas à autoridade 

de emissão por qualquer meio que 

permita conservar um registo escrito. 

Or. en 

 

Alteração  169 

Maria Grapini, Emilian Pavel 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. A decisão sobre o reconhecimento e 

a execução da decisão de confisco é 

tomada e o confisco processa-se com as 

mesmas celeridade e prioridade que em 

processos nacionais, sempre dentro dos 

prazos previstos no presente artigo. 

1. A decisão sobre o reconhecimento e 

a execução da decisão de confisco é 

tomada e o confisco processa-se com as 

mesmas celeridade e prioridade que em 

processos nacionais, sempre dentro dos 

prazos claros e razoáveis previstos no 

presente artigo. 

Or. ro 

 

Alteração  170 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.° 2 
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Texto da Comissão Alteração 

2. A autoridade de execução toma a 

decisão sobre o reconhecimento e a 

execução da decisão de confisco sem 

demora e, sem prejuízo do disposto no 

n.º 5, o mais tardar 30 dias após ter 

recebido a decisão de confisco. 

2. A autoridade de execução toma a 

decisão sobre o reconhecimento e a 

execução da decisão de confisco sem 

demora e, sem prejuízo do disposto no 

n.º 5, o mais tardar 15 dias após ter 

recebido a decisão de confisco. 

Or. en 

 

Alteração  171 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. A autoridade de execução toma a 

decisão sobre o reconhecimento e a 

execução da decisão de confisco sem 

demora e, sem prejuízo do disposto no 

n.º 5, o mais tardar 30 dias após ter 

recebido a decisão de confisco. 

2. A autoridade de execução toma a 

decisão sobre o reconhecimento e a 

execução da decisão de confisco sem 

demora e, sem prejuízo do disposto no 

n.º 5, o mais tardar 10 dias após ter 

recebido a decisão de confisco. 

Or. it 

 

Alteração  172 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. A autoridade de execução toma a 

decisão sobre o reconhecimento e a 

execução da decisão de confisco sem 

demora e, sem prejuízo do disposto no n.º 

5, o mais tardar 30 dias após ter recebido a 

decisão de confisco. 

2. A autoridade de execução toma a 

decisão sobre o reconhecimento e a 

execução da decisão de confisco sem 

demora e, sem prejuízo do disposto no n.º 

5, o mais tardar dois meses após ter 

recebido a decisão de confisco. 

Or. fr 
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Alteração  173 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. A autoridade de execução 

comunica a decisão sobre uma decisão de 

confisco à autoridade de emissão sem 

demora e por qualquer meio que permita 

conservar um registo escrito. 

3. A autoridade de execução 

comunica a decisão sobre uma decisão de 

confisco à autoridade de emissão 

imediatamente e, o mais tardar, até 

10 dias e por qualquer meio que permita 

conservar um registo escrito. 

Or. it 

 

Alteração  174 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.° 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

4. A menos que haja motivos para 

adiamento nos termos do artigo 11.º, a 

autoridade de execução procede ao 

confisco sem demora, e sem prejuízo do 

disposto no n.º 5 do presente artigo, o mais 

tardar 30 dias após a tomada da decisão 

referida no n.º 2 do presente artigo. 

4. A menos que haja motivos para 

adiamento nos termos do artigo 11.º, a 

autoridade de execução procede ao 

confisco sem demora, e sem prejuízo do 

disposto no n.º 5 do presente artigo, o mais 

tardar 15 dias após a tomada da decisão 

referida no n.º 2 do presente artigo. 

Or. en 

 

Alteração  175 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

4. A menos que haja motivos para 

adiamento nos termos do artigo 11.º, a 

4. A menos que haja motivos para 

adiamento nos termos do artigo 11.º, a 
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autoridade de execução procede ao 

confisco sem demora, e sem prejuízo do 

disposto no n.º 5 do presente artigo, o mais 

tardar 30 dias após a tomada da decisão 

referida no n.º 2 do presente artigo. 

autoridade de execução procede ao 

confisco sem demora, e sem prejuízo do 

disposto no n.º 5 do presente artigo, o mais 

tardar 10 dias após a tomada da decisão 

referida no n.º 2 do presente artigo. 

Or. it 

 

Alteração  176 

Maria Grapini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

4. A menos que haja motivos para 

adiamento nos termos do artigo 11.º, a 

autoridade de execução procede ao 

confisco sem demora, e sem prejuízo do 

disposto no n.º 5 do presente artigo, o mais 

tardar 30 dias após a tomada da decisão 

referida no n.º 2 do presente artigo. 

4. A menos que haja motivos para 

adiamento nos termos do artigo 11.º, a 

autoridade de execução procede ao 

confisco sem demora, e sem prejuízo do 

disposto no n.º 5 do presente artigo, o mais 

tardar 15 dias após a tomada da decisão 

referida no n.º 2 do presente artigo. 

Or. ro 

 

Alteração  177 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

5. Se, num caso específico, não for 

possível cumprir os prazos estabelecidos 

nos n.os 2 ou 4, a autoridade de execução 

informa sem demora a autoridade de 

emissão por qualquer meio, indicando os 

motivos do atraso, e consulta a autoridade 

de emissão sobre o momento adequado 

para executar o confisco. Nesse caso, o 

prazo referido nos n.os 2 ou 4 pode ser 

prorrogado, no máximo, por 30 dias. 

5. Se, num caso específico, não for 

possível cumprir os prazos estabelecidos 

nos n.os 2 ou 4, a autoridade de execução 

informa sem demora a autoridade de 

emissão por qualquer meio que permita 

manter um registo escrito, indicando os 

motivos do atraso, e consulta a autoridade 

de emissão sobre o momento adequado 

para executar o confisco. Nesse caso, o 

prazo referido nos n.os 2 ou 4 pode ser 
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prorrogado, no máximo, por 30 dias. 

Or. it 

 

Alteração  178 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.° 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

5. Se, num caso específico, não for 

possível cumprir os prazos estabelecidos 

nos n.os 2 ou 4, a autoridade de execução 

informa sem demora a autoridade de 

emissão por qualquer meio, indicando os 

motivos do atraso, e consulta a autoridade 

de emissão sobre o momento adequado 

para executar o confisco. Nesse caso, o 

prazo referido nos n.os 2 ou 4 pode ser 

prorrogado, no máximo, por 30 dias. 

5. Se, num caso específico, não for 

possível cumprir os prazos estabelecidos 

nos n.os 2 ou 4, a autoridade de execução 

informa, o mais tardar, no prazo de três 

dias úteis a autoridade de emissão por 

qualquer meio, indicando os motivos do 

atraso, e consulta a autoridade de emissão 

sobre o momento adequado para executar o 

confisco. Nesse caso, o prazo referido nos 

n.os 2 ou 4 pode ser prorrogado, no 

máximo, por 30 dias. 

Or. en 

 

Alteração  179 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.° 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

5. Se, num caso específico, não for 

possível cumprir os prazos estabelecidos 

nos n.os 2 ou 4, a autoridade de execução 

informa sem demora a autoridade de 

emissão por qualquer meio, indicando os 

motivos do atraso, e consulta a autoridade 

de emissão sobre o momento adequado 

para executar o confisco. Nesse caso, o 

prazo referido nos n.os 2 ou 4 pode ser 

prorrogado, no máximo, por 30 dias. 

5. Se, num caso específico, não for 

possível cumprir os prazos estabelecidos 

nos n.os 2 ou 4, a autoridade de execução 

informa sem demora a autoridade de 

emissão por qualquer meio, indicando os 

motivos do atraso, e consulta a autoridade 

de emissão sobre o momento adequado 

para executar o confisco. Nesse caso, os 

prazos referidos nos n.os 2 e 4 podem ser 

prorrogados para 30 dias, no máximo. 
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Or. en 

 

Alteração  180 

Emil Radev 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n. 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. A autoridade de execução apresenta 

à autoridade de emissão, sem demora e por 

qualquer meio que permita conservar um 

registo escrito, um relatório sobre o 

adiamento da execução da decisão, 

mencionando os motivos e, se possível, a 

duração prevista do adiamento. 

2. A autoridade de execução apresenta 

à autoridade de emissão, sem demora e por 

qualquer meio que permita conservar um 

registo escrito, um relatório sobre o 

adiamento da execução da decisão, 

mencionando os motivos e, se possível, a 

duração prevista do adiamento. Em caso de 

adiamento, nos termos do disposto na 

alínea b), a autoridade de emissão pode, 

em caso de execução de uma decisão de 

confisco em mais do que um Estado-

Membro, emitir novas instruções quanto 

ao montante exato dos fundos objeto de 

confisco. 

Or. bg 

 

Alteração  181 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. A autoridade de execução apresenta 

à autoridade de emissão, sem demora e por 

qualquer meio que permita conservar um 

registo escrito, um relatório sobre o 

adiamento da execução da decisão, 

mencionando os motivos e, se possível, a 

duração prevista do adiamento. 

2. A autoridade de execução apresenta 

à autoridade de emissão, imediatamente e, 

o mais tardar, até 24 horas, por qualquer 

meio que permita conservar um registo 

escrito, um relatório sobre o adiamento da 

execução da decisão, mencionando os 

motivos e a duração prevista do adiamento. 

Or. it 
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Alteração  182 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. Logo que o motivo do adiamento 

deixe de existir, a autoridade de execução 

toma sem demora as medidas necessárias 

para a execução da decisão e informa do 

facto a autoridade de emissão por qualquer 

meio que permita conservar um registo 

escrito. 

3. Logo que o motivo do adiamento 

deixe de existir, a autoridade de execução 

toma imediatamente e, o mais tardar, até 

10 dias as medidas necessárias para a 

execução da decisão e informa do facto a 

autoridade de emissão por qualquer meio 

que permita conservar um registo escrito. 

Or. it 

 

Alteração  183 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 11-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 11.º-A 

 Obrigação de informar as partes 

interessadas sobre a execução das 

decisões de confisco 

 1. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para garantir que a 

decisão de confisco é comunicada às 

pessoas singulares ou coletivas 

interessadas, incluindo quaisquer 

terceiros de boa-fé, o mais tardar até 

48 horas após a sua execução. Essa 

comunicação inclui o fundamento ou os 

fundamentos de tal decisão. 

 2. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para assegurar que 

as pessoas afetadas pelas medidas 

previstas no presente regulamento tenham 
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acesso a vias de recurso efetivas e a um 

julgamento equitativo, para defender os 

seus direitos. 

 3. Sem prejuízo da Diretiva 2012/13/UE e 

da Diretiva 2013/48/UE, as pessoas cujos 

bens sejam afetados pela decisão de perda 

têm o direito de ter acesso a um advogado 

durante todo o processo de decisão de 

perda em relação à determinação dos 

produtos e instrumentos, a fim de poder 

defender os seus direitos. As pessoas em 

causa são informadas deste direito. 

 4. A pessoa interessada deve ter a 

possibilidade efetiva de contestar as 

circunstâncias do caso, nomeadamente os 

factos concretos e as provas disponíveis 

com base nos quais os bens em causa são 

considerados bens provenientes de 

comportamento criminoso. 

 5. Os terceiros têm o direito a invocar o 

título de propriedade ou outros direitos 

reais. 

 6. Caso, em consequência de infração 

penal, as vítimas possam pedir uma 

reparação a pessoas sujeitas a medidas de 

perda previstas ao abrigo do presente 

regulamento, os Estados-Membros tomam 

as medidas necessárias para assegurar 

que as medidas de confisco não impeçam 

que as vítimas reclamem uma 

indemnização. 

Or. en 

 

Alteração  184 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Caso seja impossível executar a decisão de 

confisco pelo facto de os bens terem já sido 

Caso seja impossível executar a decisão de 

confisco pelo facto de os bens terem já sido 
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objeto de confisco, terem desaparecido, 

terem sido destruídos ou não se 

encontrarem no local indicado, ou de este 

não ter sido indicado de forma 

suficientemente precisa, mesmo após 

consulta da autoridade de emissão, esta 

última deve ser notificada sem demora. 

Caso seja possível, a execução da decisão 

pode incidir sobre outros bens, nos termos 

do artigo 8.º, n.os 2 ou 3. 

objeto de confisco, terem desaparecido, 

terem sido destruídos ou não se 

encontrarem no local indicado, ou de este 

não ter sido indicado de forma 

suficientemente precisa, mesmo após 

consulta da autoridade de emissão, esta 

última deve ser notificada , o mais tardar, 

no prazo de três dias úteis. Caso seja 

possível, a execução da decisão pode 

incidir sobre outros bens, nos termos do 

artigo 8.º, n.os 2 ou 3. 

Or. en 

 

Alteração  185 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Caso seja impossível executar a decisão de 

confisco pelo facto de os bens terem já sido 

objeto de confisco, terem desaparecido, 

terem sido destruídos ou não se 

encontrarem no local indicado, ou de este 

não ter sido indicado de forma 

suficientemente precisa, mesmo após 

consulta da autoridade de emissão, esta 

última deve ser notificada sem demora. 

Caso seja possível, a execução da decisão 

pode incidir sobre outros bens, nos termos 

do artigo 8.º, n.os 2 ou 3. 

Caso seja impossível executar a decisão de 

confisco pelo facto de os bens terem já sido 

objeto de confisco, terem desaparecido, 

terem sido destruídos ou não se 

encontrarem no local indicado, ou de este 

não ter sido indicado de forma 

suficientemente precisa, mesmo após 

consulta da autoridade de emissão, esta 

última deve ser notificada imediatamente 

e, o mais tardar, até 24 horas. Caso seja 

possível, a execução da decisão pode 

incidir sobre outros bens, nos termos do 

artigo 8.º, n.os 2 ou 3. 

Or. it 

 

Alteração  186 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – parágrafo 1 
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Texto da Comissão Alteração 

Caso seja impossível executar a decisão de 

confisco pelo facto de os bens terem já sido 

objeto de confisco, terem desaparecido, 

terem sido destruídos ou não se 

encontrarem no local indicado, ou de este 

não ter sido indicado de forma 

suficientemente precisa, mesmo após 

consulta da autoridade de emissão, esta 

última deve ser notificada sem demora. 

Caso seja possível, a execução da decisão 

pode incidir sobre outros bens, nos termos 

do artigo 8.º, n.os 2 ou 3. 

Caso seja impossível executar a decisão de 

confisco pelo facto de os bens terem já sido 

objeto de confisco, terem desaparecido, 

terem sido destruídos ou não se 

encontrarem no local indicado, ou de este 

não ter sido indicado de forma 

suficientemente precisa, mesmo após 

consulta da autoridade de emissão, esta 

última deve ser notificada no prazo 

máximo de 48 horas. Caso seja possível, a 

execução da decisão pode incidir sobre 

outros bens, nos termos do artigo 8.º, n.os 2 

ou 3. 

Or. en 

 

Alteração  187 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 1 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(a) A emissão da decisão é necessária e 

proporcional para impedir provisoriamente 

a destruição, transformação, deslocação, 

transferência ou alienação de bens tendo 

em vista um eventual confisco posterior e 

tendo em conta os direitos da pessoa em 

causa; 

(a) A emissão da decisão é necessária e 

proporcional para impedir provisoriamente 

a destruição, transformação, deslocação, 

transferência ou alienação de bens tendo 

em vista um eventual confisco posterior e 

tendo em conta os direitos da pessoa em 

causa e de terceiros de boa-fé; 

Or. it 

 

Alteração  188 

Emil Radev 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n. 1 - alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 
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(b) A decisão poderia ser emitida nas 

mesmas condições num processo nacional 

similar; e 

(b) A decisão poderia ser emitida nas 

mesmas condições num processo nacional 

similar; e 

Or. bg 

 

Alteração  189 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 1 – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(c) O fundamento ou os fundamentos 

da decisão são devidamente indicados, pelo 

menos de forma resumida. 

(c) O fundamento ou os fundamentos 

da decisão são devidamente indicados. 

Or. it 

 

Alteração  190 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 1 – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(c) O fundamento ou os fundamentos 

da decisão são devidamente indicados, pelo 

menos de forma resumida. 

(c) O fundamento ou os fundamentos 

da decisão são devidamente indicados. 

Or. en 

 

Alteração  191 

Eva Joly 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 
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1. A autoridade de emissão transmite 

diretamente as decisões de congelamento, 

no formulário a que se refere o artigo 16.º, 

à autoridade de execução ou, quando 

aplicável, à autoridade central a que se 

refere o artigo 27.º, n.º 2, por qualquer 

meio que permita conservar um registo 

escrito e em condições que permitam à 

autoridade de execução determinar a sua 

autenticidade. 

1. A autoridade de emissão transmite 

diretamente as decisões de congelamento, 

no formulário a que se refere o artigo 16.º, 

à autoridade de execução e comunica à 

autoridade central a que se refere o 

artigo 27.º, n.º 2, por qualquer meio que 

permita conservar um registo escrito e em 

condições que permitam à autoridade de 

execução determinar a sua autenticidade. 

Or. en 

Justificação 

A autoridade central deve registar todas as decisões de confisco e congelamento a nível 

nacional e deve, por conseguinte, ser informada da transmissão (relacionado com a nossa 

alteração ao artigo 27.º, n.º 2). 

 

Alteração  192 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 8 

 
Texto da Comissão Alteração 

8. Caso não tenha competência para 

reconhecê-la e tomar as medidas 

necessárias para a sua execução, a 

autoridade do Estado de execução que 

recebe a decisão de congelamento deve 

transmiti-la imediatamente à autoridade de 

execução competente do respetivo 

Estado-Membro e informar do facto a 

autoridade de emissão. 

8. Caso não tenha competência para 

reconhecê-la e tomar as medidas 

necessárias para a sua execução, a 

autoridade do Estado de execução que 

recebe a decisão de congelamento deve 

transmiti-la imediatamente ou, o mais 

tardar, no prazo de três dias úteis à 

autoridade de execução competente do 

respetivo Estado-Membro e informar do 

facto a autoridade de emissão. 

Or. en 

 

Alteração  193 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 
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Artigo 14 – n.º 8 

 
Texto da Comissão Alteração 

8. Caso não tenha competência para 

reconhecê-la e tomar as medidas 

necessárias para a sua execução, a 

autoridade do Estado de execução que 

recebe a decisão de congelamento deve 

transmiti-la imediatamente à autoridade de 

execução competente do respetivo 

Estado-Membro e informar do facto a 

autoridade de emissão. 

8. Caso não tenha competência para 

reconhecê-la e tomar as medidas 

necessárias para a sua execução, a 

autoridade do Estado de execução que 

recebe a decisão de congelamento deve 

transmiti-la imediatamente e no prazo 

máximo de 24 horas à autoridade de 

execução competente do respetivo 

Estado-Membro e informar do facto a 

autoridade de emissão. 

Or. en 

 

Alteração  194 

Maria Grapini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Uma decisão de congelamento só 

pode ser transmitida, nos termos do 

artigo 14.º, a um Estado de execução de 

cada vez. 

1. Uma decisão de congelamento só 

pode ser transmitida principalmente, nos 

termos do artigo 14.º, a um Estado de 

execução de cada vez. 

Or. ro 

 

Alteração  195 

Eva Joly 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

A autoridade de execução reconhece sem 

mais formalidades a decisão de 

congelamento transmitida nos termos do 

artigo 14.º e toma as medidas necessárias 

para a executar, exceto se invocar um dos 

A autoridade de execução reconhece sem 

mais formalidades a decisão de 

congelamento transmitida nos termos do 

artigo 14.º e toma as medidas necessárias 

para a executar, exceto se invocar um dos 
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motivos de não reconhecimento e não 

execução previstos no artigo 18.º, ou um 

dos motivos de adiamento previstos no 

artigo 20.º. 

motivos de não reconhecimento e não 

execução previstos no artigo 18.º, ou um 

dos motivos de adiamento previstos no 

artigo 20.º. Logo que a execução da 

decisão estiver concluída, a autoridade de 

execução informa do facto a autoridade 

de emissão por qualquer meio que 

permita conservar um registo escrito. 

Or. en 

Justificação 

A fim de evitar, tanto quanto possível, a execução simultânea de decisões de congelamento 

em vários Estados-Membros, deve haver uma obrigação estrita de os Estados-Membros se 

informarem mutuamente da execução bem-sucedida de uma decisão de congelamento. Esta 

obrigação para as decisões de confisco consta do artigo 8.º. 

 

Alteração  196 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 

 
Texto da Comissão Alteração 

Artigo 18.º Suprimido 

Motivos de não reconhecimento e de não 

execução das decisões de congelamento 

 

1. A autoridade de execução só pode 

decidir não reconhecer e não executar a 

decisão de congelamento se: 

 

(a) O formulário previsto no artigo 16.º 

estiver incompleto ou manifestamente 

incorreto e não tiver sido devidamente 

preenchido na sequência da consulta a 

que se refere o n.º 2; 

 

(b) A execução da decisão de confisco 

colidir com o princípio ne bis in idem; 

 

(c) Existir, nos termos da legislação do 

Estado de execução, uma imunidade ou 

privilégio suscetível de impedir a 

execução de uma decisão de 

congelamento nacional relativa aos bens 
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em causa; 

(d) A decisão respeitar a uma infração 

penal cometida fora do território do 

Estado de emissão e total ou parcialmente 

no território do Estado de execução, e a 

conduta que tiver conduzido à emissão da 

decisão de congelamento não constituir 

infração no Estado de execução; 

 

(e) Num dos casos a que se refere o 

artigo 3.º, n.º 2, a conduta que está na 

base da decisão de congelamento não 

constituir uma infração nos termos da 

legislação do Estado de execução; 

todavia, em matéria de contribuições e 

impostos, direitos aduaneiros e atividades 

cambiais, a execução de uma decisão de 

congelamento não pode ser recusada pelo 

facto de a legislação do Estado de 

execução não impor o mesmo tipo de 

contribuições e impostos ou não prever o 

mesmo tipo de normas em matéria de 

contribuições e impostos, direitos 

aduaneiros e atividades cambiais que a 

legislação do Estado de emissão; 

 

2. Nos casos a que se refere o n.º 1, antes 

de decidir não reconhecer ou não 

executar, total ou parcialmente, a decisão 

de congelamento, a autoridade de 

execução consulta a autoridade de 

emissão por quaisquer meios adequados 

e, se necessário, solicita à autoridade de 

emissão que forneça sem demora as 

informações necessárias. 

 

3. A autoridade de execução pode decidir 

suspender a decisão de congelamento se, 

durante a execução, tiver conhecimento 

da aplicabilidade de um dos motivos de 

não reconhecimento e não execução. 

 

Or. en 

 

Alteração  197 

Barbara Spinelli 
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Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 1 – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. A autoridade de execução só pode 

decidir não reconhecer e não executar a 

decisão de congelamento se: 

1. A autoridade de execução deve 

decidir não reconhecer e não executar 

decisões de confisco se: 

Or. en 

 

Alteração  198 

Emil Radev 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n. 1 - alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(a) O formulário previsto no artigo 16.º 

estiver incompleto ou manifestamente 

incorreto e não tiver sido devidamente 

preenchido na sequência da consulta a que 

se refere o n.º 2; 

(a) O formulário previsto no artigo 16.º 

não tiver sido traduzido para uma língua 

oficial da autoridade de execução ou 

estiver incompleto ou manifestamente 

incorreto e não tiver sido devidamente 

preenchido na sequência da consulta a que 

se refere o n.º 2; 

Or. bg 

 

Alteração  199 

Eva Joly 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 1 – alínea a-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (a-A) Existirem motivos substanciais que 

permitam concluir que a execução da 

decisão de congelamento seria 

incompatível com as obrigações do Estado 

de execução decorrentes do artigo 6.º do 

TUE e da Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia. 
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Or. en 

 

Alteração  200 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 1 – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(c) Existir, nos termos da legislação 

do Estado de execução, uma imunidade 

ou privilégio suscetível de impedir a 

execução de uma decisão de 

congelamento nacional relativa aos bens 

em causa; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  201 

Eva Joly 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 1 – alínea e) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(e) Num dos casos a que se refere o 

artigo 3.º, n.º 2, a conduta que está na base 

da decisão de congelamento não constituir 

uma infração nos termos da legislação do 

Estado de execução; todavia, em matéria 

de contribuições e impostos, direitos 

aduaneiros e atividades cambiais, a 

execução de uma decisão de congelamento 

não pode ser recusada pelo facto de a 

legislação do Estado de execução não 

impor o mesmo tipo de contribuições e 

impostos ou não prever o mesmo tipo de 

normas em matéria de contribuições e 

impostos, direitos aduaneiros e atividades 

cambiais que a legislação do Estado de 

emissão; 

(e) Num dos casos a que se refere o 

artigo 3.º, n.º 2, a conduta que está na base 

da decisão de congelamento não constituir 

uma infração nos termos da legislação do 

Estado de execução; todavia, em matéria 

de contribuições e impostos, direitos 

aduaneiros e atividades cambiais, a 

execução de uma decisão de congelamento 

não pode ser recusada pelo facto de a 

legislação do Estado de execução não 

impor o mesmo tipo de contribuições e 

impostos ou não prever o mesmo tipo de 

normas ou infrações em matéria de 

contribuições e impostos, direitos 

aduaneiros e atividades cambiais que a 

legislação do Estado de emissão; 
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Or. en 

 

Alteração  202 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 1 – alínea e-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (e-A) Houver motivos substanciais para 

crer que a execução da decisão de 

congelamento seria incompatível com as 

obrigações do Estado de execução, nos 

termos do artigo 6.º do Tratado da União 

Europeia e da Carta. 

Or. en 

Justificação 

Apoio a alteração introduzida pela relatora, que reproduz o texto adotado na 

Diretiva 2014/41/UE relativa à decisão europeia de investigação em matéria penal 

(«Diretiva DEI»), para a qual fui relator. A referida diretiva reforça o princípio do 

reconhecimento mútuo das decisões judiciais no domínio da cooperação judiciária em 

matéria penal, que deve ser utilizada como modelo para futuros instrumentos de 

reconhecimento mútuo. 

 

Alteração  203 

Barbara Spinelli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 1 – alínea e-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (e-A) Houver motivos substanciais para 

crer que a execução da decisão de 

confisco seria incompatível com as 

obrigações do Estado de execução, nos 

termos do artigo 6.º do Tratado da União 

Europeia e da Carta. 

Or. en 
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Alteração  204 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. A autoridade de execução pode 

decidir suspender a decisão de 

congelamento se, durante a execução, tiver 

conhecimento da aplicabilidade de um dos 

motivos de não reconhecimento e não 

execução. 

3. A autoridade de execução pode 

decidir suspender a decisão de 

congelamento se, durante a execução, tiver 

conhecimento da aplicabilidade de um dos 

motivos de não reconhecimento e não 

execução. A autoridade de execução 

comunica à autoridade de emissão, por 

qualquer meio que permita conservar um 

registo escrito, os fundamentos da 

revogação da decisão de congelamento. 

Or. it 

 

Alteração  205 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 18.º-A 

 Motivos de não reconhecimento e de não 

execução obrigatórios das decisões de 

congelamento 

 1. A autoridade de execução do 

Estado-Membro de execução apenas 

rejeita o reconhecimento e a execução das 

decisões de congelamento se: 

 (a) A execução da decisão colidir com 

o princípio ne bis in idem; 

 (b) Existir, nos termos da legislação 

do Estado de execução, uma imunidade 

ou privilégio suscetível de impedir a 

execução de uma decisão de 
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congelamento nacional relativa aos bens 

em causa; 

 (c) Os direitos de terceiros de boa-fé 

impossibilitarem, nos termos da legislação 

do Estado de execução, a execução da 

decisão de congelamento, nomeadamente 

se tal impossibilidade decorrer da 

aplicação das vias de recurso nos termos 

do artigo 31.º; 

 (d) Houver motivos substanciais para 

crer que a execução da decisão de 

congelamento seria incompatível com as 

obrigações do Estado de execução, nos 

termos do artigo 6.º do Tratado da União 

Europeia e da Carta. 

Or. en 

 

Alteração  206 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 18.º-B 

 Motivos de não reconhecimento e de não 

execução facultativos das decisões de 

congelamento 

 1. A autoridade de execução do 

Estado-Membro de execução apenas pode 

rejeitar o reconhecimento e a execução 

das decisões de congelamento se: 

 (a) O formulário previsto no 

artigo 16.º estiver incompleto ou 

manifestamente incorreto e não tiver sido 

devidamente preenchido na sequência da 

consulta a que se refere o n.º 2; 

 (b) A decisão respeitar a uma infração 

penal cometida fora do território do 

Estado de emissão e total ou parcialmente 

no território do Estado de execução, e a 
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conduta que tiver conduzido à emissão da 

decisão de congelamento não constituir 

infração no Estado de execução; 

 (c) Num dos casos a que se refere o 

artigo 3.º, n.º 2, a conduta que está na 

base da decisão de congelamento não 

constituir uma infração nos termos da 

legislação do Estado de execução; 

todavia, em matéria de contribuições e 

impostos, direitos aduaneiros e atividades 

cambiais, a execução de uma decisão de 

congelamento não pode ser recusada pelo 

facto de a legislação do Estado de 

execução não impor o mesmo tipo de 

contribuições e impostos ou não prever o 

mesmo tipo de normas em matéria de 

contribuições e impostos, direitos 

aduaneiros e atividades cambiais que a 

legislação do Estado de emissão; 

 2. Nos casos a que se refere o n.º 1, 

antes de decidir não reconhecer ou não 

executar, total ou parcialmente, a decisão 

de congelamento, a autoridade de 

execução consulta a autoridade de 

emissão por quaisquer meios adequados 

e, se necessário, solicita à autoridade de 

emissão que forneça sem demora as 

informações necessárias. 

 3. A autoridade de execução pode 

decidir suspender a decisão de 

congelamento se, durante a execução, 

tiver conhecimento da aplicabilidade de 

um dos motivos de não reconhecimento e 

não execução. 

Or. en 

 

Alteração  207 

Emil Radev 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n. 2 

 
Texto da Comissão Alteração 
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2. Caso a autoridade de emissão 

indique na decisão de congelamento que 

existem motivos legítimos para supor que 

os bens em causa serão em breve 

deslocados ou destruídos e que é por isso 

necessário o seu congelamento imediato, 

ou que a medida de congelamento tem de 

ser executada numa determinada data, 

incumbe à autoridade de execução ter 

plenamente em conta este requisito. 

2. Caso a autoridade de emissão 

indique na decisão de congelamento que 

existem motivos legítimos para supor que 

os bens em causa serão em breve 

deslocados ou destruídos e que é por isso 

necessário o seu congelamento imediato, 

ou que a medida de congelamento tem de 

ser executada numa determinada data, 

incumbe à autoridade de execução ter 

plenamente em conta este requisito, na 

medida do possível. 

Or. bg 

 

Alteração  208 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. A autoridade de execução toma a 

decisão sobre o reconhecimento e a 

execução da decisão de congelamento, ou 

sobre a consulta da autoridade de emissão 

nos termos do artigo 18.º, n.º 2, o mais 

rapidamente possível e, sem prejuízo do 

disposto no n.º 7 do presente artigo, o mais 

tardar 24 horas após ter recebido a decisão 

de congelamento. 

3. A autoridade de execução toma a 

decisão sobre o reconhecimento e a 

execução da decisão de congelamento, ou 

sobre a consulta da autoridade de emissão 

nos termos do artigo 18.º, n.º 2, o mais 

rapidamente possível e, sem prejuízo do 

disposto no n.º 7 do presente artigo, o mais 

tardar 48 horas úteis após ter recebido a 

decisão de congelamento. 

Or. en 

 

Alteração  209 

Emil Radev 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n. 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. A autoridade de execução toma a 

decisão sobre o reconhecimento e a 

3. A autoridade de execução toma a 

decisão sobre o reconhecimento e a 
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execução da decisão de congelamento, ou 

sobre a consulta da autoridade de emissão 

nos termos do artigo 18.º, n.º 2, o mais 

rapidamente possível e, sem prejuízo do 

disposto no n.º 7 do presente artigo, o mais 

tardar 24 horas após ter recebido a decisão 

de congelamento. 

execução da decisão de congelamento, ou 

sobre a consulta da autoridade de emissão 

nos termos do artigo 18.º, n.º 2, o mais 

rapidamente possível e, sem prejuízo do 

disposto no n.º 7 do presente artigo, o mais 

tardar 48 horas após ter recebido a decisão 

de congelamento. 

Or. bg 

 

Alteração  210 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

4. Caso consulte a autoridade de 

emissão nos termos do artigo 18.º, n.º 2, a 

autoridade de execução toma a decisão 

sobre o reconhecimento e a execução da 

decisão de congelamento sem demora. 

4. Caso consulte a autoridade de 

emissão nos termos do artigo 18.º, n.º 2, a 

autoridade de execução toma a decisão 

sobre o reconhecimento e a execução da 

decisão de congelamento, o mais tardar, 

no prazo de três dias úteis. 

Or. en 

 

Alteração  211 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

4. Caso consulte a autoridade de 

emissão nos termos do artigo 18.º, n.º 2, a 

autoridade de execução toma a decisão 

sobre o reconhecimento e a execução da 

decisão de congelamento sem demora. 

4. Caso consulte a autoridade de 

emissão nos termos do artigo 18.º, n.º 2, a 

autoridade de execução toma a decisão 

sobre o reconhecimento e a execução da 

decisão de congelamento sem demora e, o 

mais tardar, nas 48 horas seguintes à 

consulta. 

Or. en 
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Alteração  212 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

5. A autoridade de execução 

comunica a decisão sobre uma decisão de 

congelamento à autoridade de emissão sem 

demora e por qualquer meio que permita 

conservar um registo escrito. 

5. A autoridade de execução 

comunica a decisão sobre uma decisão de 

congelamento à autoridade de emissão 

imediatamente e no prazo máximo de 

10 horas e por qualquer meio que permita 

conservar um registo escrito. 

Or. en 

 

Alteração  213 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

5. A autoridade de execução 

comunica a decisão sobre uma decisão de 

congelamento à autoridade de emissão sem 

demora e por qualquer meio que permita 

conservar um registo escrito. 

5. A autoridade de execução 

comunica a decisão sobre uma decisão de 

congelamento à autoridade de emissão 

imediatamente e por qualquer meio que 

permita conservar um registo escrito. 

Or. it 

 

Alteração  214 

Emil Radev 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n. 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

6. A menos que haja motivos para 

adiamento nos termos do artigo 20.º, a 

6. A menos que haja motivos para 

adiamento nos termos do artigo 20.º, a 
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autoridade de execução procede ao 

congelamento sem demora, e sem prejuízo 

do n.º 7 do presente artigo, o mais tardar 24 

horas após a tomada da decisão a que se 

refere o n.º 3 do presente artigo. 

autoridade de execução procede ao 

congelamento sem demora, e sem prejuízo 

do n.º 7 do presente artigo, o mais tardar 48 

horas após a tomada da decisão a que se 

refere o n.º 3 do presente artigo. 

Or. bg 

Alteração  215 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 7 

 
Texto da Comissão Alteração 

7. Caso, num caso específico, não seja 

possível cumprir os prazos estabelecidos 

nos n.os 3 ou 6, a autoridade de execução 

informa sem demora a autoridade de 

emissão por qualquer meio, indicando os 

motivos do atraso, e consulta a autoridade 

de emissão sobre o momento adequado 

para executar o congelamento. 

7. Caso, num caso específico, não seja 

possível cumprir os prazos estabelecidos 

nos n.os 3 ou 6, a autoridade de execução 

informa sem demora ou, o mais tardar, no 

prazo de três dias úteis a autoridade de 

emissão por qualquer meio, indicando os 

motivos do atraso, e consulta a autoridade 

de emissão sobre o momento adequado 

para executar o congelamento. 

Or. en 

 

Alteração  216 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 7 

 
Texto da Comissão Alteração 

7. Caso, num caso específico, não seja 

possível cumprir os prazos estabelecidos 

nos n.os 3 ou 6, a autoridade de execução 

informa sem demora a autoridade de 

emissão por qualquer meio, indicando os 

motivos do atraso, e consulta a autoridade 

de emissão sobre o momento adequado 

para executar o congelamento. 

7. Caso, num caso específico, não seja 

possível cumprir os prazos estabelecidos 

nos n.os 3 ou 6, a autoridade de execução 

informa sem demora a autoridade de 

emissão por qualquer meio que permita 

conservar um registo escrito, indicando os 

motivos do atraso, e consulta a autoridade 

de emissão sobre o momento adequado 

para executar o congelamento. 
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Or. it 

 

Alteração  217 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 1 – ponto 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

(4) Todavia, o presente ponto apenas se 

aplica caso essa decisão prevaleça sobre 

decisões de congelamento nacionais 

posteriores num processo penal ao abrigo 

do direito nacional. 

(4) Todavia, o presente ponto apenas se 

aplica caso essa decisão prevaleça sobre 

decisões de congelamento nacionais 

posteriores num processo penal, cível ou 

administrativo ao abrigo do direito 

nacional. 

Or. en 

 

Alteração  218 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. A autoridade de execução apresenta 

à autoridade de emissão, sem demora e por 

qualquer meio que permita conservar um 

registo escrito, um relatório sobre o 

adiamento da execução da decisão, 

mencionando os motivos e, se possível, a 

duração prevista do adiamento. Logo que o 

motivo do adiamento deixe de existir, a 

autoridade de execução toma as medidas 

necessárias para a execução da decisão e 

informa do facto a autoridade de emissão 

por qualquer meio que permita conservar 

um registo escrito. 

2. A autoridade de execução apresenta 

à autoridade de emissão, sem demora ou, o 

mais tarda, no prazo de três dias úteis e 

por qualquer meio que permita conservar 

um registo escrito, um relatório sobre o 

adiamento da execução da decisão, 

mencionando os motivos e, se possível, a 

duração prevista do adiamento. Logo que o 

motivo do adiamento deixe de existir, a 

autoridade de execução toma as medidas 

necessárias para a execução da decisão e 

informa do facto a autoridade de emissão 

por qualquer meio que permita conservar 

um registo escrito. 

Or. en 
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Alteração  219 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. A autoridade de execução apresenta 

à autoridade de emissão, sem demora e por 

qualquer meio que permita conservar um 

registo escrito, um relatório sobre o 

adiamento da execução da decisão, 

mencionando os motivos e, se possível, a 

duração prevista do adiamento. Logo que o 

motivo do adiamento deixe de existir, a 

autoridade de execução toma as medidas 

necessárias para a execução da decisão e 

informa do facto a autoridade de emissão 

por qualquer meio que permita conservar 

um registo escrito. 

2. A autoridade de execução apresenta 

à autoridade de emissão, sem demora e, o 

mais tardar, no prazo de 24 horas e por 

qualquer meio que permita conservar um 

registo escrito, um relatório sobre o 

adiamento da execução da decisão, 

mencionando os motivos e, se possível, a 

duração prevista do adiamento. Logo que o 

motivo do adiamento deixe de existir, a 

autoridade de execução toma as medidas 

necessárias para a execução da decisão e 

informa do facto a autoridade de emissão 

por qualquer meio que permita conservar 

um registo escrito. 

Or. en 

 

Alteração  220 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 21 

 
Texto da Comissão Alteração 

Artigo 21.º Suprimido 

Obrigação de informar as partes 

interessadas 

 

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 22.º, 

após a execução, a autoridade de 

execução notifica a sua decisão à pessoa 

contra a qual a decisão de congelamento 

foi emitida e a quaisquer partes 

interessadas, incluindo terceiros de boa-

fé, de que tenha sido informada nos 
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termos do artigo 14.º, n.º 6. 

2. A notificação deve incluir informações, 

pelo menos de forma resumida, sobre os 

fundamentos da decisão de congelamento, 

a autoridade que emitiu a decisão e as 

vias de recurso existentes nos termos do 

direito nacional do Estado de execução. 

 

Or. en 

 

Alteração  221 

Eva Joly 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 21 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. A notificação deve incluir 

informações, pelo menos de forma 

resumida, sobre os fundamentos da 

decisão de congelamento, a autoridade que 

emitiu a decisão e as vias de recurso 

existentes nos termos do direito nacional 

do Estado de execução. 

2. A notificação deve incluir 

informações sobre os fundamentos da 

decisão de congelamento, a autoridade que 

emitiu a decisão e as vias de recurso 

existentes nos termos do direito nacional 

do Estado de execução. 

Or. en 

Justificação 

Idêntico à alteração 53 da relatora: há o risco de diminuir o direito à informação de 

terceiros. 

 

Alteração  222 

Barbara Spinelli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 21 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. A notificação deve incluir 

informações, pelo menos de forma 

resumida, sobre os fundamentos da 

2. A notificação deve incluir 

informações sobre os fundamentos da 

decisão de congelamento, a autoridade que 
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decisão de congelamento, a autoridade que 

emitiu a decisão e as vias de recurso 

existentes nos termos do direito nacional 

do Estado de execução. 

emitiu a decisão e as vias de recurso 

existentes nos termos do direito nacional 

do Estado de execução. 

Or. en 

 

Alteração  223 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 21 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. A notificação deve incluir 

informações, pelo menos de forma 

resumida, sobre os fundamentos da 

decisão de congelamento, a autoridade que 

emitiu a decisão e as vias de recurso 

existentes nos termos do direito nacional 

do Estado de execução. 

2. A notificação deve incluir 

informações sobre os fundamentos da 

decisão de congelamento, a autoridade que 

emitiu a decisão e as vias de recurso 

existentes nos termos do direito nacional 

do Estado de execução. 

Or. it 

Justificação 

A obrigação de informação é fundamental para salvaguardar o direito de defesa da pessoa 

em relação à qual foi emitida uma decisão. 

 

Alteração  224 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 21-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 21.º-A 

 Obrigação de informar as partes 

interessadas sobre a execução das 

decisões de congelamento 

 1. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para garantir que a 
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decisão de confisco é comunicada às 

pessoas singulares ou coletivas 

interessadas, incluindo quaisquer 

terceiros de boa-fé, logo que possível após 

a execução. Essa comunicação inclui o 

fundamento ou os fundamentos de tal 

decisão. Quando tal for necessário para 

não prejudicar uma investigação 

criminal, as autoridades competentes 

podem adiar a comunicação da decisão de 

congelamento à pessoa interessada. 

 2. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para assegurar que 

as pessoas interessadas nas medidas 

previstas no presente regulamento tenham 

acesso a vias de recurso efetivas e a um 

julgamento equitativo, para defender os 

seus direitos. 

 3. As decisões de congelamento 

apenas vigoram enquanto tal for 

necessário para salvaguardar os bens 

tendo em vista a eventual decisão de perda 

subsequente. 

 4. Os Estados-Membros devem 

prever a possibilidade efetiva de a pessoa 

cujos bens sejam afetados impugnar em 

tribunal a decisão de congelamento, em 

conformidade com os processos previstos 

no direito nacional. Esses processos 

podem prever que, caso a decisão inicial 

de congelamento tenha sido tomada por 

uma autoridade competente que não seja 

uma autoridade judiciária, essa decisão 

tenha de ser submetida primeiro a uma 

autoridade judiciária para validação ou 

revisão, antes de poder ser impugnada em 

tribunal. 

 5. Os bens congelados que não 

venham a ser objeto de uma decisão de 

confisco subsequente são restituídos 

imediatamente. As condições e regras 

processuais que regem a restituição destes 

bens são determinadas pela legislação 

nacional. 

 6. Sem prejuízo da 

Diretiva 2012/13/UE e da 
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Diretiva 2013/48/UE, as pessoas cujos 

bens sejam afetados pela decisão de 

congelamento têm o direito de ter acesso a 

um advogado durante todo o processo de 

decisão de congelamento em relação à 

determinação dos produtos e 

instrumentos, a fim de poder defender os 

seus direitos. As pessoas em causa são 

informadas deste direito. 

 7. Os terceiros têm o direito de 

invocar o título de propriedade ou outros 

direitos reais. 

 8. A notificação deve incluir 

informações pertinentes, por forma a que 

a pessoa possa aceder a vias de recurso 

eficazes com base nos fundamentos da 

decisão de congelamento, a autoridade 

que emitiu a decisão e as vias de recurso 

existentes nos termos do direito nacional 

do Estado de execução. 

Or. en 

 

Alteração  225 

Barbara Spinelli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 22 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Na execução de uma decisão de 

congelamento, a autoridade de emissão e a 

autoridade de execução têm em devida 

conta a confidencialidade da investigação. 

1. Sem prejuízo do direito à 

informação das pessoas interessadas, na 

execução de uma decisão de congelamento, 

a autoridade de emissão e a autoridade de 

execução têm em devida conta a 

confidencialidade da investigação. 

Or. en 

Justificação 

É necessário clarificar a relação entre o artigo 21.º relativo à obrigação de informação e o 

artigo 22.º relativo à confidencialidade. O caráter confidencial de um inquérito não pode 

privar uma pessoa do seu direito à informação. 
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Alteração  226 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 22 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Cabe à autoridade de execução 

garantir, em conformidade com a respetiva 

legislação nacional, a confidencialidade 

dos factos e do conteúdo da decisão de 

congelamento, exceto na medida do 

necessário para lhe dar execução. Caso não 

possa cumprir o requisito da 

confidencialidade, a autoridade de 

execução notifica imediatamente do facto a 

autoridade de emissão. 

2. Cabe à autoridade de execução 

garantir, em conformidade com a respetiva 

legislação nacional, a confidencialidade 

dos factos e do conteúdo da decisão de 

congelamento, exceto na medida do 

necessário para lhe dar execução. Caso não 

possa cumprir o requisito da 

confidencialidade, a autoridade de 

execução notifica imediatamente do facto a 

autoridade de emissão, apresentando os 

fundamentos dessa impossibilidade por 

qualquer meio que permita conservar um 

registo escrito. 

Or. it 

 

Alteração  227 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 22 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Cabe à autoridade de execução 

garantir, em conformidade com a respetiva 

legislação nacional, a confidencialidade 

dos factos e do conteúdo da decisão de 

congelamento, exceto na medida do 

necessário para lhe dar execução. Caso não 

possa cumprir o requisito da 

confidencialidade, a autoridade de 

execução notifica imediatamente do facto a 

autoridade de emissão. 

2. Cabe à autoridade de execução 

garantir, em conformidade com a respetiva 

legislação nacional, a confidencialidade 

dos factos e do conteúdo da decisão de 

congelamento, exceto na medida do 

necessário para lhe dar execução. Caso não 

possa cumprir o requisito da 

confidencialidade, a autoridade de 

execução notifica imediatamente do facto a 

autoridade de emissão e, o mais tardar, no 

prazo de três dias úteis. 
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Or. en 

 

Alteração  228 

Barbara Spinelli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 22 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Cabe à autoridade de execução 

garantir, em conformidade com a respetiva 

legislação nacional, a confidencialidade 

dos factos e do conteúdo da decisão de 

congelamento, exceto na medida do 

necessário para lhe dar execução. Caso não 

possa cumprir o requisito da 

confidencialidade, a autoridade de 

execução notifica imediatamente do facto a 

autoridade de emissão. 

2. Cabe à autoridade de execução 

garantir, em conformidade com a respetiva 

legislação nacional e a legislação da UE, a 

confidencialidade dos factos e do conteúdo 

da decisão de congelamento, exceto na 

medida do necessário para lhe dar 

execução. Caso não possa cumprir o 

requisito da confidencialidade, a autoridade 

de execução notifica imediatamente do 

facto a autoridade de emissão. 

Or. en 

 

Alteração  229 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 22 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. A fim de proteger uma investigação 

em curso, a autoridade de emissão pode 

pedir à autoridade de execução que 

mantenha a execução da decisão de 

congelamento confidencial por um período 

limitado. 

3. A fim de proteger uma investigação 

em curso, a autoridade de emissão pode 

pedir à autoridade de execução que 

mantenha a execução da decisão de 

congelamento confidencial por um período 

limitado, mas sem exceder o momento em 

que o processo é enviado para tribunal. 

Or. en 

 

Alteração  230 

Salvatore Domenico Pogliese 
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Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Depois de consultar a autoridade de 

emissão, a autoridade de execução pode, 

tendo em conta as circunstâncias do caso 

em apreço, apresentar um pedido 

fundamentado à autoridade de emissão no 

sentido de limitar a duração do período de 

congelamento dos bens. Se não concordar 

com essa limitação, a autoridade de 

emissão informa do facto a autoridade de 

execução, indicando os fundamentos da 

sua discordância. Se a autoridade de 

emissão não o fizer no prazo de seis 

semanas a contar da receção do pedido, a 

autoridade de execução pode suspender a 

decisão de congelamento. 

2. Depois de consultar a autoridade de 

emissão, a autoridade de execução pode, 

tendo em conta as circunstâncias do caso 

em apreço, apresentar um pedido 

fundamentado à autoridade de emissão no 

sentido de limitar a duração do período de 

congelamento dos bens. Se não concordar 

com essa limitação, a autoridade de 

emissão informa do facto a autoridade de 

execução, por qualquer meio que permita 

conservar um registo escrito, indicando os 

fundamentos da sua discordância. Se a 

autoridade de emissão não o fizer no prazo 

de seis semanas a contar da receção do 

pedido, a autoridade de execução pode 

suspender a decisão de congelamento. 

Or. it 

 

Alteração  231 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Depois de consultar a autoridade de 

emissão, a autoridade de execução pode, 

tendo em conta as circunstâncias do caso 

em apreço, apresentar um pedido 

fundamentado à autoridade de emissão no 

sentido de limitar a duração do período de 

congelamento dos bens. Se não concordar 

com essa limitação, a autoridade de 

emissão informa do facto a autoridade de 

execução, indicando os fundamentos da 

sua discordância. Se a autoridade de 

emissão não o fizer no prazo de seis 

semanas a contar da receção do pedido, a 

2. Depois de consultar a autoridade de 

emissão, a autoridade de execução pode, 

tendo em conta as circunstâncias do caso 

em apreço, apresentar um pedido 

fundamentado, acompanhado por provas 

relacionadas com estas circunstâncias, à 

autoridade de emissão no sentido de limitar 

a duração do período de congelamento dos 

bens. Se não concordar com essa limitação, 

a autoridade de emissão informa do facto a 

autoridade de execução, indicando os 

fundamentos da sua discordância. Se a 

autoridade de emissão não o fizer no prazo 
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autoridade de execução pode suspender a 

decisão de congelamento. 

de seis semanas a contar da receção do 

pedido, a autoridade de execução pode 

suspender a decisão de congelamento. 

Or. en 

 

Alteração  232 

Maria Grapini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Depois de consultar a autoridade de 

emissão, a autoridade de execução pode, 

tendo em conta as circunstâncias do caso 

em apreço, apresentar um pedido 

fundamentado à autoridade de emissão no 

sentido de limitar a duração do período de 

congelamento dos bens. Se não concordar 

com essa limitação, a autoridade de 

emissão informa do facto a autoridade de 

execução, indicando os fundamentos da 

sua discordância. Se a autoridade de 

emissão não o fizer no prazo de seis 

semanas a contar da receção do pedido, a 

autoridade de execução pode suspender a 

decisão de congelamento. 

2. Depois de consultar a autoridade de 

emissão, a autoridade de execução pode, 

tendo em conta as circunstâncias do caso 

em apreço, apresentar um pedido 

fundamentado à autoridade de emissão no 

sentido de limitar a duração do período de 

congelamento dos bens. Se não concordar 

com essa limitação, a autoridade de 

emissão informa do facto a autoridade de 

execução, indicando os fundamentos da 

sua discordância. Se a autoridade de 

emissão não o fizer no prazo de quatro 

semanas a contar da receção do pedido, a 

autoridade de execução pode suspender a 

decisão de congelamento. 

Or. ro 

Alteração  233 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Caso seja impossível executar a decisão de 

congelamento pelo facto de os bens a 

congelar terem já sido objeto de confisco, 

terem desaparecido, terem sido destruídos 

ou não se encontrarem no local indicado na 

certidão, ou de esse local não ter sido 

Caso seja impossível executar a decisão de 

congelamento pelo facto de os bens a 

congelar terem já sido objeto de confisco, 

terem desaparecido, terem sido destruídos 

ou não se encontrarem no local indicado na 

certidão, ou de esse local não ter sido 



 

PE612.375v01-00 92/112 AM\1138070PT.docx 

PT 

indicado de forma suficientemente precisa, 

mesmo após consulta da autoridade de 

emissão, esta última deve ser notificada 

sem demora. 

indicado de forma suficientemente precisa, 

mesmo após consulta da autoridade de 

emissão, esta última deve ser notificada, o 

mais tardar, no prazo de três dias úteis. 

Or. en 

 

Alteração  234 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 26 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. A execução da decisão de 

congelamento ou de confisco rege-se pela 

legislação do Estado de execução, tendo as 

suas autoridades competência exclusiva 

para decidir sobre as modalidades de 

execução e determinar todas as medidas 

com ela relacionadas. 

1. A execução da decisão de 

congelamento ou de confisco rege-se pela 

legislação do Estado de execução, tendo as 

suas autoridades competência exclusiva 

para decidir sobre as modalidades de 

execução e determinar todas as medidas 

com ela relacionadas. Os 

Estados-Membros tomam as medidas 

necessárias para permitir a deteção e o 

rastreio dos bens a congelar e cujo 

confisco deva ser decidido, mesmo após 

condenação definitiva por infração penal 

ou na sequência de processo para 

aplicação de uma decisão de confisco sem 

condenação para assegurar a execução 

efetiva da decisão de confisco, caso esta 

tenha sido proferida. 

Or. en 

 

Alteração  235 

Eva Joly 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 27 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Cada Estado-Membro pode 2. Cada Estado-Membro deve 
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designar, caso tal seja necessário em 

virtude da organização do seu sistema 

interno, uma ou várias autoridades 

centrais responsáveis pela transmissão e 

receção administrativas das decisões de 

congelamento ou de confisco e para 

coadjuvar as autoridades competentes. Os 

Estados-Membros informam a Comissão 

desse facto. 

designar uma autoridade central 

responsável por coadjuvar as autoridades 

competentes, registar todas as decisões de 

congelamento e de confisco transmitidas e 

recebidas a nível nacional e simplificar a 
transmissão e receção das decisões de 

congelamento e de confisco. Os 

Estados-Membros informam a Comissão 

desse facto. 

Or. en 

Justificação 

Cada Estado-Membro deve ter uma autoridade central claramente identificada por coadjuvar 

as autoridades competentes, registar as decisões de congelamento e de confisco transmitidas 

e recebidas a nível nacional e ajudar a tornar a transmissão e receção das decisões mais 

eficiente. 

 

Alteração  236 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Se necessário, a autoridade de 

emissão e a autoridade de execução 

consultam-se, por quaisquer meios 

adequados, para garantir a aplicação 

eficiente do presente regulamento. 

1. Se necessário, a autoridade de 

emissão e a autoridade de execução 

consultam-se rapidamente, por quaisquer 

meios adequados, para garantir a aplicação 

eficiente do presente regulamento. 

Or. en 

 

Alteração  237 

Eva Joly 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Todas as comunicações, incluindo 

as que se destinem a tratar das dificuldades 

2. Todas as comunicações, incluindo 

as que se destinem a tratar das dificuldades 
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inerentes à transmissão ou à autenticidade 

de qualquer documento necessário para a 

execução da decisão de congelamento ou 

de confisco, são efetuadas por contato 

direto entre o Estado de emissão e o Estado 

de execução intervenientes ou, caso o 

Estado-Membro tenha designado uma 

autoridade central nos termos do 

artigo 27.º, n.º 2, com a intervenção dessa 

autoridade central. 

inerentes à transmissão ou à autenticidade 

de qualquer documento necessário para a 

execução da decisão de congelamento ou 

de confisco, são efetuadas por contato 

direto entre o Estado de emissão e o Estado 

de execução intervenientes e com a 

participação de uma autoridade central nos 

termos do artigo 27.º, n.º 2. 

Or. en 

Justificação 

A autoridade central estabelecida em cada Estado-Membro deve participar nas 

comunicações entre as autoridades competentes a fim de tornar os procedimentos mais 

eficientes. 

 

Alteração  238 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

Tais circunstâncias podem incluir os 

interesses das vítimas, a existência de 

ativos congelados, as datas das respetivas 

decisões e da transmissão das mesmas, e a 

gravidade relativa da infração e o local 

onde esta foi cometida. 

Tais circunstâncias podem incluir os 

interesses das vítimas, a existência de 

ativos congelados, as datas das respetivas 

decisões e da transmissão das mesmas, e a 

gravidade relativa da infração e o local 

onde esta foi cometida, tendo em conta 

que, em casos de corrupção, 

branqueamento de capitais massivo ou 

fraude substancial, as vítimas são grandes 

comunidades ou países inteiros. 

Or. en 

 

Alteração  239 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta de regulamento 
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Artigo 30 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

A autoridade de emissão informa 

imediatamente a autoridade de execução, 

por qualquer meio que permita conservar 

um registo escrito, de qualquer decisão ou 

medida que tenha por efeito anular o 

caráter executório ou revogar a decisão por 

qualquer outro motivo. 

A autoridade de emissão informa 

imediatamente ou, o mais tardar, nas 

48 horas úteis seguintes a autoridade de 

execução, por qualquer meio que permita 

conservar um registo escrito, de qualquer 

decisão ou medida que tenha por efeito 

anular o caráter executório ou revogar a 

decisão por qualquer outro motivo. 

Or. en 

 

Alteração  240 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 30 – parágrafo 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

O Estado de execução cessa a execução da 

decisão logo que seja informado dessa 

decisão ou medida pela autoridade de 

emissão. 

O Estado de execução cessa a execução da 

decisão logo que seja informado dessa 

decisão ou medida pela autoridade de 

emissão e envia uma confirmação 

atempada ao Estado de emissão, por 

qualquer meio que permita conservar um 

registo escrito. 

Or. it 

 

Alteração  241 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 31 – n.° 2 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(a) Se o montante obtido mediante a 

execução da decisão de confisco for igual 

ou inferior a 10 mil euros, reverte para o 

(a) Se o montante obtido mediante a 

execução da decisão de confisco for igual 

ou inferior a 10 mil euros, 50 % desse 

montante reverte para o Estado de 
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Estado de execução; execução, deduzidas as despesas de 

execução; 

Or. en 

 

Alteração  242 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 31 – n.º 2 – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(b) Se o montante obtido mediante a 

execução da decisão de confisco for 

superior a 10 mil euros, 50 % desse 

montante é transferido pelo Estado de 

execução para o Estado de emissão. 

(b) Se o montante obtido mediante a 

execução da decisão de confisco for 

superior a 10 mil euros, 80 % desse 

montante é transferido pelo Estado de 

execução para o Estado de emissão, 

assegurando simultaneamente que os 

restantes 20 % cobrem as despesas de 

execução. 

Or. en 

 

Alteração  243 

Eva Joly 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 31 – n.º 2 – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(b) Se o montante obtido mediante a 

execução da decisão de confisco for 

superior a 10 mil euros, 50 % desse 

montante é transferido pelo Estado de 

execução para o Estado de emissão. 

(b) Se o montante obtido mediante a 

execução da decisão de confisco for 

superior a 10 mil euros, 10 mil euros 

revertem para o Estado de execução e o 

restante desse montante é transferido pelo 

Estado de execução para o Estado de 

emissão. 

Or. en 
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Justificação 

A Comissão recomenda que, para bens confiscados em valor superior a 10 mil euros, o 

Estado que emite a decisão de confisco e o Estado que a executa partilhem o montante na 

proporção de 50/50, embora não exista justificação para tal (além de a de fornecer um 

incentivo ao Estado de execução). Propomos uma abordagem diferente: os custos do confisco 

dos bens devem ser deduzidos (no caso do Estado de execução para cobrir as respetivas 

despesas), mas o remanescente dos bens deve ser devolvido ao Estado que emitiu a decisão 

de confisco. 

 

Alteração  244 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 31 – n.º 2 – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(b) Se o montante obtido mediante a 

execução da decisão de confisco for 

superior a 10 mil euros, 50 % desse 

montante é transferido pelo Estado de 

execução para o Estado de emissão. 

(b) Se o montante obtido mediante a 

execução da decisão de confisco for 

superior a 10 mil euros, o montante é 

transferido da seguinte forma: 30 % para 

o Estado de execução e 70 % para o Estado 

de emissão. 

Or. en 

 

Alteração  245 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 31 – n.º 2 – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(b) Se o montante obtido mediante a 

execução da decisão de confisco for 

superior a 10 mil euros, 50 % desse 

montante é transferido pelo Estado de 

execução para o Estado de emissão. 

(b) Se o montante obtido mediante a 

execução da decisão de confisco for 

superior a 10 mil euros, 70 % desse 

montante é transferido pelo Estado de 

execução para o Estado de emissão. 

Or. it 
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Alteração  246 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 31 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. Caso uma autoridade judiciária do 

Estado de emissão profira uma decisão de 

indemnização ou restituição à vítima, o 

montante correspondente, caso não exceda 

o montante confiscado, reverte para o 

Estado de emissão para efeitos dessa 

indemnização ou restituição à vítima. Os 

restantes bens devem ser afetados nos 

termos do n.º 2. 

3. Caso uma autoridade judiciária do 

Estado de emissão profira uma decisão de 

indemnização ou restituição à vítima, o 

montante correspondente, caso não exceda 

o montante confiscado, reverte para o 

Estado de emissão para efeitos dessa 

indemnização ou restituição à vítima. Cada 

Estado assegura a eficácia do exercício do 

direito a reclamar uma indemnização nos 

casos em que o Governo ou outros 

funcionários tenham participado na 

prática da infração. O direito à restituição 

deve ser exercido na jurisdição em que os 

fundos espoliados foram transferidos. 

Caso as autoridades com legitimidade 

para intervir como parte cível tenham 

recebido alguma vantagem resultante da 

prática da infração, os direitos à 

restituição devem ser exercidos em nome 

das vítimas por uma associação ou 

organização não governamental 

designada. Os restantes bens devem ser 

afetados nos termos do n.º 2. 

Or. en 

 

Alteração  247 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 31 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

3. Caso uma autoridade judiciária do 

Estado de emissão profira uma decisão de 

indemnização ou restituição à vítima, o 

montante correspondente, caso não exceda 

3. Caso uma autoridade judiciária do 

Estado de emissão profira uma decisão de 

indemnização ou restituição à vítima, o 

montante correspondente, caso não exceda 
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o montante confiscado, reverte para o 

Estado de emissão para efeitos dessa 

indemnização ou restituição à vítima. Os 

restantes bens devem ser afetados nos 

termos do n.º 2. 

o montante confiscado, reverte para o 

Estado de emissão unicamente para efeitos 

dessa indemnização ou restituição à vítima. 

Os restantes bens devem ser afetados nos 

termos do n.º 2. 

Or. en 

 

Alteração  248 

Barbara Spinelli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 31 – n.º 4 – alínea a-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (a-A) Cada Estado-Membro toma as 

medidas necessárias, nomeadamente a 

criação de gabinetes nacionais 

centralizados ou mecanismos 

equivalentes, para assegurar uma gestão 

adequada dos bens congelados tendo em 

vista um eventual confisco posterior e dos 

bens confiscados. Estes bens são 

classificados como prioritários para 

efeitos de indemnização das vítimas e das 

suas famílias, e das empresas que sejam 

vítimas de criminalidade organizada, e 

para projetos de interesse público e 

utilidade social. 

Or. en 

Justificação 

O relator sombra concorda com a relatora no sentido que é importante promover, a nível 

europeu e nos Estados-Membros, a melhor gestão possível dos bens congelados e confiscados 

e a sua reutilização para fins sociais, para fins de indemnização das vítimas, das famílias das 

vítimas e das empresas afetadas pela criminalidade organizada ou para fins de luta contra a 

criminalidade organizada. 

 

Alteração  249 

Barbara Spinelli 
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Proposta de regulamento 

Artigo 31 – n.° 4 – alínea b-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (b-A) Os bens congelados que não 

venham a ser objeto de uma decisão de 

confisco subsequente são restituídos 

imediatamente. As condições e regras 

processuais que regem a restituição destes 

bens são determinadas pela legislação 

nacional. 

Or. en 

 

Alteração  250 

Barbara Spinelli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 31 – n.º 4 – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(c) Os bens podem ser utilizados para 

fins de interesse público ou sociais no 

Estado de execução de acordo com a 

respetiva legislação, com o acordo do 

Estado de emissão; 

(c) Os bens podem ser utilizados para 

fins de interesse público ou sociais no 

Estado de execução de acordo com a 

respetiva legislação; 

Or. en 

 

Alteração  251 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 31 – n.º 4-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 4-A. Cada Estado-Membro toma as 

medidas necessárias, nomeadamente a 

criação de um fundo nacional, para 

garantir a indemnização adequada das 

famílias dos agentes de polícia e dos 

funcionários públicos falecidos no 
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cumprimento do seu dever, bem como dos 

agentes de polícia e dos funcionários 

públicos que sofram de incapacidade 

permanente em resultado do cumprimento 

do seu dever. Cada Estado-Membro 

assegura que uma parte dos bens 

confiscados é destinada a esse fundo. 

Or. it 

 

Alteração  252 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 31 – n.º 4-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 4-B. Os Estados-Membros transferem 

para o orçamento da União uma parte dos 

produtos do crime recuperados através do 

confisco dos bens, a fim de financiar as 

atividades da Europol e do Centro 

Europeu de Luta contra o Terrorismo. 

Or. it 

 

Alteração  253 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 31 – n.º 4-C (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 4-C. Cada Estado-Membro toma as 

medidas necessárias para a criação de um 

gabinete nacional responsável pela gestão 

dos bens confiscados e pela gestão 

adequada dos bens congelados, tendo em 

vista um eventual confisco posterior. Os 

bens confiscados são destinados, a título 

prioritário, às comunidades locais 

diretamente afetadas pelas atividades 
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ilícitas das organizações criminosas ou 

por atos terroristas. Esses bens devem ser 

utilizados para fins de interesse público 

ou sociais em conformidade com a 

legislação do respetivo Estado-Membro. 

Or. it 

 

Alteração  254 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 31 – n.º 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

5. A autoridade de emissão comunica 

a decisão referida no n.º 3 e no n.º 4, alínea 

d), à autoridade de execução. Caso exista 

um processo visando a indemnização ou 

restituição à vítima pendente no Estado de 

emissão, o Estado de execução protela a 

afetação dos bens objeto de confisco até 

que a decisão seja comunicada à autoridade 

de execução. 

5. A autoridade de emissão comunica 

a decisão referida no n.º 3 e no n.º 4, alínea 

d), à autoridade de execução, por qualquer 

meio que permita conservar um registo 

escrito. Caso exista um processo visando a 

indemnização ou restituição à vítima 

pendente no Estado de emissão, o Estado 

de execução protela a afetação dos bens 

objeto de confisco até que a decisão seja 

comunicada à autoridade de execução. 

Or. it 

 

Alteração  255 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 32 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Caso tenha incorrido em despesas 

que considere elevadas ou excecionais, o 

Estado de execução pode propor ao Estado 

de emissão que as mesmas sejam 

repartidas. O Estado de emissão tem em 

conta qualquer proposta nesse sentido com 

base nas especificações pormenorizadas 

2. Caso tenha incorrido em despesas 

que considere elevadas ou excecionais, o 

Estado de execução pode propor ao Estado 

de emissão que as mesmas sejam 

repartidas. O Estado de emissão tem em 

conta qualquer proposta nesse sentido com 

base nas especificações pormenorizadas 
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fornecidas pelo Estado de execução. fornecidas pelo Estado de execução e 

informa, por qualquer meio que permita 

conservar um registo escrito, a autoridade 

de execução das suas conclusões. 

Or. it 

Alteração  256 

Barbara Spinelli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 32-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 32.º-A 

 Garantias 

 1. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para assegurar que 

as pessoas afetadas pelas medidas 

previstas na presente diretiva tenham 

acesso a vias de recurso efetivas e a um 

julgamento equitativo, para defender os 

seus direitos. 

 2. Os Estados-Membros devem 

prever a possibilidade efetiva de a pessoa 

cujos bens sejam afetados impugnar em 

tribunal a decisão de congelamento, em 

conformidade com os processos previstos 

no direito nacional. 

 3. Os Estados-Membros asseguram-

se de que os prazos para interpor recurso 

sejam os mesmos que os previstos em 

processos nacionais semelhantes e sejam 

aplicados de forma a garantir a 

possibilidade do exercício efetivo do 

recurso pelas partes interessadas. 

 4. Sem prejuízo da 

Diretiva 2012/13/UE e da 

Diretiva 2013/48/UE, as pessoas cujos 

bens sejam afetados pela decisão de perda 

têm o direito de ter acesso a um advogado 

durante todo o processo de decisão de 

perda em relação à determinação dos 

produtos e instrumentos, a fim de poder 

defender os seus direitos. As pessoas em 
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causa são informadas deste direito. 

 5. Nos procedimentos referidos no 

n.º 2, a pessoa em causa deve ter a 

possibilidade efetiva de contestar as 

circunstâncias do caso, nomeadamente os 

factos concretos e as provas disponíveis 

com base nos quais os bens em causa são 

considerados bens provenientes de 

comportamento criminoso. 

 6. Os terceiros têm o direito de 

invocar o título de propriedade ou outros 

direitos de propriedade. 

 8. Caso, em consequência de 

infração penal, as vítimas possam pedir 

uma reparação a pessoas sujeitas a 

medidas de confisco previstas ao abrigo 

do presente regulamento, os 

Estados-Membros tomam as medidas 

necessárias para assegurar que as 

medidas de confisco não impeçam que as 

vítimas reclamem uma indemnização. 

 9. A autoridade de emissão e a 

autoridade de execução informam-se 

mutuamente acerca dos recursos 

interpostos na sequência da emissão, do 

reconhecimento ou da execução de uma 

decisão de congelamento ou de confisco. 

Or. en 

Justificação 

O relator sombra concorda com a relatora no sentido de as disposições do presente 

regulamento deverem ser alinhadas com a Diretiva 2014/42/UE e de clarificar e reforçar as 

disposições em matéria de direitos e garantias processuais. 

 

Alteração  257 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 33 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Qualquer parte interessada, 1. Qualquer parte interessada, 
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incluindo terceiros de boa-fé, dispõe de 

vias de recurso, nomeadamente as previstas 

no artigo 8.º da Diretiva 2014/42/UE, 

relativamente ao reconhecimento ou à 

execução de uma decisão nos termos dos 

artigos 8.º e 17.º, para salvaguardar os seus 

direitos. O recurso é interposto perante um 

tribunal do Estado de execução, nos termos 

do seu direito nacional. A ação pode ter 

efeitos suspensivos ao abrigo da 

legislação do Estado de execução. 

incluindo terceiros de boa-fé, dispõe de 

vias de recurso, nomeadamente as previstas 

no artigo 8.º da Diretiva 2014/42/UE, 

relativamente ao reconhecimento ou à 

execução de uma decisão nos termos dos 

artigos 8.º e 17.º, para salvaguardar os seus 

direitos. O recurso do reconhecimento e da 

execução de uma decisão de 

congelamento/confisco é interposto 

perante um tribunal do Estado de execução, 

nos termos do seu direito nacional. 

Or. en 

 

Alteração  258 

Barbara Spinelli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 33 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Os motivos de fundo subjacentes à 

pronúncia de uma decisão de 

congelamento ou de confisco não podem 

ser contestados perante um tribunal do 

Estado de execução. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  259 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 33 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Os motivos de fundo subjacentes à 

pronúncia de uma decisão de congelamento 

ou de confisco não podem ser contestados 

perante um tribunal do Estado de execução. 

2. Os motivos de fundo subjacentes à 

pronúncia de uma decisão de congelamento 

ou de confisco não podem ser contestados 

perante um tribunal do Estado de execução. 

Só o Estado de emissão pode autorizar 

pedidos de recurso, tendo em vista a 
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reapreciação da decisão de confisco. O 

princípio da autoridade do caso julgado 

(res judicata) da decisão definitiva não 

pode ser violado pelo Estado de emissão 

nem pelo Estado de execução nos casos 

em que o pedido de recurso da decisão de 

confisco é deferido. 

Or. en 

 

Alteração  260 

Eva Joly 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 33 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Os motivos de fundo subjacentes à 

pronúncia de uma decisão de congelamento 

ou de confisco não podem ser contestados 

perante um tribunal do Estado de execução. 

2. Os motivos de fundo subjacentes à 

pronúncia de uma decisão de congelamento 

ou de confisco não podem ser contestados 

perante um tribunal do Estado de execução, 

exceto nos casos de emissão de decisão 

sem condenação definitiva no âmbito de 

um processo penal. 

Or. en 

Justificação 

As decisões sem condenação podem ser contrárias à presunção de inocência, pois retiram os 

bens de cidadãos que ainda não foram condenados por uma infração penal. A pessoa afetada 

deve poder intentar uma ação no Estado de execução com fundamento nos motivos de fundo 

subjacentes à emissão da decisão se esta não se basear numa condenação anterior. 

 

Alteração  261 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 33 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Os motivos de fundo subjacentes à 

pronúncia de uma decisão de congelamento 

2. Os motivos de fundo subjacentes à 

pronúncia de uma decisão de congelamento 
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ou de confisco não podem ser contestados 

perante um tribunal do Estado de execução. 

ou de confisco não podem ser contestados 

perante um tribunal do Estado de execução, 

sem prejuízo das garantias dos direitos 

fundamentais em vigor no Estado de 

execução. 

Or. en 

Justificação 

Apoio a alteração introduzida pela relatora, que reproduz o texto adotado na 

Diretiva 2014/41/UE relativa à decisão europeia de investigação em matéria penal 

(«Diretiva DEI»), para a qual fui relator. A referida diretiva reforça o princípio do 

reconhecimento mútuo das decisões judiciais no domínio da cooperação judiciária em 

matéria penal, que deve ser utilizada como modelo para futuros instrumentos de 

reconhecimento mútuo. 

 

Alteração  262 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 33 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Os motivos de fundo subjacentes à 

pronúncia de uma decisão de congelamento 

ou de confisco não podem ser contestados 

perante um tribunal do Estado de 

execução. 

2. Os motivos de fundo subjacentes à 

pronúncia de uma decisão de congelamento 

ou de confisco apenas podem ser 

contestados numa ação intentada no 

Estado de emissão, sem prejuízo das 

garantias dos direitos fundamentais do 

Estado de execução. 

Or. en 

 

Alteração  263 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 33 – n.º 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Qualquer recurso interposto dos 

motivos de fundo subjacentes à pronúncia 
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de uma decisão de congelamento ou de 

confisco deve ser indeferido por 

inadmissibilidade. 

Or. en 

 

Alteração  264 

Eva Joly 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 35 – parágrafo 1 – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros recolhem 

periodicamente junto das autoridades 

competentes e mantêm estatísticas 

exaustivas. As estatísticas recolhidas são 

transmitidas anualmente à Comissão e 

incluem, além das previstas no artigo 11.º, 

n.º 2, da Diretiva 2014/42/UE: 

Os Estados-Membros recolhem 

periodicamente junto das autoridades 

competentes e das autoridades centrais, 

nos termos do artigo 27.º, n.º 2, e mantêm 

estatísticas exaustivas. As estatísticas 

recolhidas são transmitidas a cada seis 

meses à Comissão e incluem, além das 

previstas no artigo 11.º, n.º 2, da 

Diretiva 2014/42/UE: 

Or. en 

 

Alteração  265 

Eva Joly 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 35 – parágrafo 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 A Comissão apresenta ao Parlamento 

Europeu, ao Conselho e ao Comité 

Económico e Social Europeu um relatório 

anual em que compila as estatísticas 

recebidas e efetua uma análise 

comparativa. 

Or. en 
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Alteração  266 

Eva Joly 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 38 – título 

 
Texto da Comissão Alteração 

Cláusula de reexame Cláusula de reexame e apresentação de 

relatórios 

Or. en 

 

Alteração  267 

Eva Joly 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 38 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Até [cinco anos após a data de aplicação 

do presente regulamento], a Comissão deve 

apresentar um relatório ao Parlamento 

Europeu, ao Conselho e ao Comité 

Económico e Social Europeu sobre a 

aplicação do presente regulamento. Se 

necessário, o relatório deve ser 

acompanhado de propostas de adaptação 

do presente regulamento. 

Até [três anos após a data de aplicação do 

presente regulamento], e posteriormente a 

cada três anos, a Comissão deve 

apresentar um relatório ao Parlamento 

Europeu, ao Conselho e ao Comité 

Económico e Social Europeu sobre a 

aplicação do presente regulamento. O 

relatório inclui, entre outros, os seguintes 

elementos: 

 (a) Uma análise das estatísticas 

enviadas pelos Estados-Membros ao 

abrigo do artigo 35.º; e  

 (b)  Uma avaliação do possível impacto 

das decisões de congelamento e confisco 

transfronteiriças nos direitos e liberdades 

fundamentais e no Estado de direito. 

 Se necessário, o relatório deve ser 

acompanhado de propostas de adaptação 

do presente regulamento. 

Or. en 
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Justificação 

A Comissão elabora periodicamente relatórios sobre as estatísticas e o possível impacto nos 

direitos fundamentais a fim de apresentar um reexame do presente regulamento, se 

necessário. 

 

Alteração  268 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – secção 8 – ponto 3 – ponto □ 

 
Texto da Comissão Alteração 

□ Fraude e infrações penais 

relacionadas com a fraude na aceção da 

Diretiva (UE) 2017/xxx relativa à luta 

contra a fraude lesiva dos interesses 

financeiros da União através do direito 

penal 

□ fraude e infrações penais 

relacionadas com a fraude na aceção da 

Diretiva (UE) 2017/xxx relativa à luta 

contra a fraude lesiva dos interesses 

financeiros da União através do direito 

penal, incluindo a fraude fiscal e a evasão 

fiscal; 

Or. en 

 

Alteração  269 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – secção 8 – ponto 3 – ponto □ 

 
Texto da Comissão Alteração 

□ Branqueamento dos produtos do 

crime 

□ branqueamento dos produtos do 

crime, incluindo o autobranqueamento; 

Or. en 

 

Alteração  270 

Monica Macovei 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – secção 8 – ponto 3 – ponto □ 
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Texto da Comissão Alteração 

□ Cibercriminalidade □ cibercriminalidade e quaisquer 

outros crimes de natureza informática; 

Or. en 

 

Alteração  271 

Eva Joly 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – secção 8 – ponto 3-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 3-A. A infração que deu origem à 

emissão da decisão de confisco é punível 

no Estado de emissão com pena ou 

medida de segurança privativas de 

liberdade de duração máxima não inferior 

a dois anos, nos termos da lei do Estado 

de emissão, fazendo parte da lista de 

infrações seguidamente transcrita? 

(Assinalar a casa correspondente) 

 □ fraude fiscal, fraude fiscal agravada e 

evasão fiscal; 

Or. en 

 

Alteração  272 

Eva Joly 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – secção 13 – parágrafo 1 – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

Caso tenha sido designada um a 

autoridade central para a transmissão e 

receção administrativas das decisões de 

confisco no Estado de emissão: 

A autoridade central para coadjuvar as 

autoridades competentes, registar todas as 

decisões de confisco transmitidas e 

recebidas a nível nacional e simplificar a 

transmissão e receção das decisões de 

confisco em conformidade com o 

artigo 27.º, n.º 2: 
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Or. en 

 

Alteração  273 

Eva Joly 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – secção 9 – ponto 3-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 3-A. A infração que deu origem à 

emissão da decisão de congelamento é 

punível no Estado de emissão com pena 

ou medida de segurança privativas de 

liberdade de duração máxima não inferior 

a dois anos, nos termos da lei do Estado 

de emissão, fazendo parte da lista de 

infrações seguidamente transcrita? 

(Assinalar a casa correspondente) 

 □ fraude fiscal, fraude fiscal agravada e 

evasão fiscal; 

Or. en 

 

Alteração  274 

Eva Joly 

 

Proposta de regulamento 

Anexo II – secção 13 – parágrafo 1 – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

Caso tenha sido designada uma 
autoridade central para a transmissão e 

receção administrativas das decisões de 

congelamento no Estado de emissão: 

A autoridade central para coadjuvar as 

autoridades competentes, registar todas as 

decisões de congelamento transmitidas e 

recebidas a nível nacional e simplificar a 

transmissão e receção das decisões de 

congelamento em conformidade com o 

artigo 27.º, n.º 2: 

Or. en 

 


