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Alteração 1
Jacques Toubon

Proposta de resolução
Considerando A-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-A. Considerando que, à luz dos 
princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade, apenas se poderá 
considerar a adopção de um instrumento 
comunitário no domínio da cooperação 
judicial em matéria civil com incidência 
transfronteiriça, caso fique demonstrada 
a impossibilidade de resolver, a nível 
nacional, um obstáculo à realização do 
mercado interno,

Or. fr

Alteração 2
Katalin Lévai

Proposta de resolução
Considerando B-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

B-A. Considerando que, não existindo a 
nível da UE um registo que forneça 
informações credíveis sobre o património 
de devedores, é essencial criar uma forma 
eficaz de intercâmbio de informações 
entre Estados-Membros e autoridades de 
execução, melhorar o acesso aos registos 
nacionais e aumentar as informações 
facultadas pelos mesmos, no respeito do 
princípio da protecção da privacidade do 
devedor,

Or. en
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Alteração 3
Jacques Toubon

Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que, em termos simples, 
os devedores recalcitrantes constituem um 
grande problema, agravado quando as 
queixas são de natureza transfronteiriça, 
especialmente para as pequenas empresas 
que não possuem advogados especializados 
ou departamentos dedicados à cobrança de 
dívidas e que se vêem frequentemente na
indesejável situação de ter de dedicar 
pessoal, recursos financeiros escassos e, 
acima de tudo, tempo a este problema, em 
vez de se concentrarem em actividades 
produtivas,

C. Considerando que, em termos simples, a 
recuperação de dívidas constitui um 
grande problema, agravado quando as 
queixas são de natureza transfronteiriça, 
especialmente para as pequenas empresas 
que não possuem advogados especializados 
ou departamentos dedicados à cobrança de 
dívidas e que se vêem frequentemente na 
indesejável situação de ter de dedicar 
pessoal, recursos financeiros escassos e, 
acima de tudo, tempo a este problema, em 
vez de se concentrarem em actividades 
produtivas,

Or. en

Alteração 4
Diana Wallis

Proposta de resolução
Considerando C-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

C-A. Considerando que as situações de 
evasão ao pagamento, atraso de 
pagamento ou não pagamento de dívidas 
são amiúde agravadas pela insuficiência 
de cuidado das partes quando das suas 
negociações pré-contratuais e 
contratuais; considerando que se impõe 
colocar a tónica numa maior tomada de 
consciência dos problemas associados às 
transacções comerciais e no eventual 
recurso, no âmbito do Quadro Comum de 
Referência (QCR), a cláusulas opcionais 
ao estilo "europeu" tendentes a assegurar 
que as partes ponderem devidamente estas 
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questões no início da sua relação 
comercial,

Or. en

Alteração 5
Diana Wallis

Proposta de resolução
Considerando C-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

C-B. Considerando que há indícios de que
a directiva relativa aos atrasos de 
pagamento1 não é suficientemente 
respeitada nem conhecida; considerando 
que, se essa directiva fosse hoje 
actualizada e devidamente aplicada, 
poderia ter um impacto considerável em 
termos de reduzir os atrasos de 
pagamento e os não pagamentos,
1 Directiva 2000/35/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 29 de Junho de 2000, que 
estabelece medidas de luta contra os atrasos de 
pagamento nas transacções comerciais (JO L 200, 
8.8.2000, p. 35).

Or. en

Alteração 6
Diana Wallis

Proposta de resolução
Considerando C-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

C-C. Considerando que entre as 
legislações nacionais em matéria de 
insolvência existem importantes 
divergências sobre as formas como os 
credores podem, no acto da celebração do 
contrato, garantir o pagamento do seu 
crédito, nomeadamente mediante o 
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recurso a cláusulas de retenção de título e 
outros mecanismos afins que são por 
vezes contornados devido a tais 
divergências,

Or. en

Alteração 7
Jacques Toubon

Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando existir um problema 
grave nos casos que envolvem devedores 
recalcitrantes sem escrúpulos em matéria 
de cumprimento das suas obrigações civis, 
isto é, indivíduos que obtiveram ou 
retiveram bens a que não têm direito, ou 
que não cumpriram os seus acordos 
comerciais; considerando que esses 
indivíduos têm frequentemente activos em 
diferentes entidades, depositários e fundos 
e que não é possível qualquer execução 
eficaz sem a informação pertinente; 
considerando que é frequentemente 
necessário obter essa informação sem 
alertar o devedor recalcitrante – que 
estará frequentemente em posição de 
deslocar rapidamente esses bens para 
outra jurisdição,

Suprimido

Or. en

Alteração 8
Jacques Toubon

Proposta de resolução
Considerando D-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

D-A. Considerando que a adopção de 
legislação comunitária sobre a execução
eficaz das decisões judiciais deve dizer 
respeito ao conjunto dos devedores, sem 
distinção à partida dos devedores de boa 
ou de má-fé,

Or. fr

Alteração 9
Jacques Toubon

Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando,  além disso, que certos 
Estados soberanos são conhecidos por 
não honrarem as decisões arbitrais ou as 
decisões judiciais proferidas pelos 
tribunais de outro Estado, o que tem 
resultado no aparecimento de "fundos 
abutre" que adquirem esta dívida 
soberana a um valor muito inferior, 
procurando posteriormente realizar lucros 
com a execução; considerando que seria 
preferível e mais justo dar aos credores 
originais os meios para obterem, eles 
próprios, reparação,

Suprimido

Or. en

Alteração 10
Jacques Toubon

Proposta de resolução
Considerando F
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Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que são poucos os 
Estados que não dispõem de quaisquer 
activos fora das suas fronteiras e  que, se 
o devedor não tiver esperança de obter 
execução no Estado em causa, então a 
única compensação efectiva possível será 
através dos tribunais estrangeiros, 
incluindo os tribunais da União Europeia,

Suprimido

Or. en

Alteração 11
Jacques Toubon

Proposta de resolução
Considerando G

Proposta de resolução Alteração

G. Considerando ser necessário que 
qualquer acção comunitária destinada a 
disponibilizar informação seja analisada no 
contexto deste tipo de casos, em que a falta 
de informação causa graves injustiças; 
considerando que, a não ser que esteja 
disponível informação para o credor sobre 
os activos de um devedor recalcitrante
passíveis de execução judicial, o credor 
não poderá beneficiar dessa execução,

G. Considerando ser necessário que 
qualquer acção comunitária destinada a 
disponibilizar informação seja analisada no 
contexto deste tipo de casos, em que a falta 
de informação causa graves injustiças; 
considerando que, a não ser que esteja 
disponível informação para o credor sobre 
os activos de um devedor passíveis de 
execução judicial, o credor não poderá 
beneficiar dessa execução,

Or. en

Alteração 12
Sharon Bowles

Proposta de resolução
Considerando I

Proposta de resolução Alteração

I. Considerando, no entanto, ser I. Considerando, no entanto, ser 
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absolutamente essencial que quaisquer 
medidas propostas sejam proporcionadas; 
considerando ainda que estas não deverão 
ser meras réplicas daquilo que já se pode 
fazer através das medidas nacionais 
existentes e que deverão cingir-se às 
queixas transfronteiriças, devendo evitar-
se uma harmonização desnecessária e 
desadequada,

absolutamente essencial que quaisquer 
medidas propostas sejam proporcionadas, 
devendo evitar-se uma harmonização 
desnecessária e desadequada; 
considerando ser preferível, por 
conseguinte, dispor de um procedimento 
comunitário autónomo; considerando ser 
necessário ponderar se tal procedimento 
comunitário se deve cingir às situações 
transfronteiriças ou, no interesse da 
equidade, constituir uma opção a nível 
dos Estados-Membros,

Or. en

Alteração 13
Manuel Medina Ortega

Proposta de resolução
Considerando I

Proposta de resolução Alteração

I. Considerando, no entanto, ser 
absolutamente essencial que quaisquer 
medidas propostas sejam proporcionadas; 
considerando ainda que estas não deverão 
ser meras réplicas daquilo que já se pode 
fazer através das medidas nacionais 
existentes e que deverão cingir-se às 
queixas transfronteiriças, devendo evitar-
se uma harmonização desnecessária e 
desadequada,

I. Considerando, no entanto, ser 
absolutamente essencial que quaisquer 
medidas propostas sejam proporcionadas; 
considerando ainda que estas não deverão 
ser meras réplicas das medidas nacionais 
existentes, devendo evitar-se uma 
harmonização desnecessária e 
desadequada,

Or. en

Alteração 14
Manuel Medina Ortega

Proposta de resolução
Considerando J
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Proposta de resolução Alteração

J. Considerando que foi manifestada 
considerável preocupação pelo facto de 
algumas das ideias apresentadas no 
supracitado Livro Verde, de 6 de Março 
de 2008, poderem violar direitos 
fundamentais, incluindo o direito à 
privacidade (protecção de dados), 
prejudicar as salvaguardas processuais e 
contrariar as tradições constitucionais de 
muitos Estados-Membros,

J. Considerando que foi manifestada 
alguma preocupação pelo facto de algumas 
das ideias sobre a execução eficaz das 
decisões judiciais na União Europeia
através da transparência do património 
dos devedores poderem violar direitos 
fundamentais, incluindo o direito à 
privacidade (protecção de dados), 
prejudicar as salvaguardas processuais e 
contrariar as tradições constitucionais de 
muitos Estados-Membros,

Or. en

Alteração 15
Sharon Bowles

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Concorda com a Comissão que a 
cobrança transfronteiriça de dívidas através 
da execução de decisões judiciais constitui 
um importante problema do mercado 
interno, mas considera que nenhuma das
soluções apresentadas pela Comissão 
ajudará a resolver o problema mais difícil, 
a saber, o dos devedores recalcitrantes sem 
escrúpulos em matéria de cumprimento das 
suas obrigações civis e que dispõem de 
meios de evasão a esse cumprimento;

1. Concorda com a Comissão que a 
cobrança transfronteiriça de dívidas através 
da execução de decisões judiciais constitui 
um importante problema do mercado 
interno, mas considera que as soluções 
apresentadas pela Comissão devem ser 
mais trabalhadas para resolver 
adequadamente o problema mais difícil, a 
saber, o dos devedores recalcitrantes sem 
escrúpulos em matéria de cumprimento das 
suas obrigações civis e que dispõem de 
meios de evasão a esse cumprimento;

Or. en



AM\764781PT.doc 11/28 PE418.430v01-00
Tradução Externa

PT

Alteração 16
Manuel Medina Ortega

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Concorda com a Comissão que a 
cobrança transfronteiriça de dívidas através 
da execução de decisões judiciais constitui 
um importante problema do mercado 
interno, mas considera que nenhuma das
soluções apresentadas pela Comissão 
ajudará a resolver o problema mais difícil, 
a saber, o dos devedores recalcitrantes sem 
escrúpulos em matéria de cumprimento das 
suas obrigações civis e que dispõem de 
meios de evasão a esse cumprimento;

1. Concorda com a Comissão que a 
cobrança transfronteiriça de dívidas através 
da execução de decisões judiciais constitui 
um importante problema do mercado 
interno; considera que as soluções 
apresentadas pela Comissão poderão 
igualmente ajudar a resolver o problema 
mais difícil, a saber, o dos devedores 
recalcitrantes sem escrúpulos em matéria 
de cumprimento das suas obrigações civis 
e que dispõem de meios de evasão a esse 
cumprimento;

Or. en

Alteração 17
Jacques Toubon

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Concorda com a Comissão que a 
cobrança transfronteiriça de dívidas através 
da execução de decisões judiciais constitui 
um importante problema do mercado 
interno, mas considera que nenhuma das 
soluções apresentadas pela Comissão 
ajudará a resolver o problema mais difícil, 
a saber, o dos devedores recalcitrantes 
sem escrúpulos em matéria de 
cumprimento das suas obrigações civis e 
que dispõem de meios de evasão a esse 
cumprimento;

1. Concorda com a Comissão que a 
cobrança transfronteiriça de dívidas através 
da execução de decisões judiciais constitui 
um importante problema do mercado 
interno;

Or. en



PE418.430v01-00
Tradução Externa 12/28 AM\764781PT.doc

PT

Alteração 18
Sharon Bowles

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Considera que esse manual, a 
disponibilizar na Rede Judiciária 
Europeia, poderá, na melhor das 
hipóteses, ser útil como guia geral sobre o 
que está disponível nas outras jurisdições;

Suprimido

Or. en

Alteração 19
Diana Wallis

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Considera que esse manual, a 
disponibilizar na Rede Judiciária Europeia, 
poderá, na melhor das hipóteses, ser útil 
como guia geral sobre o que está 
disponível nas outras jurisdições;

2. Considera que esse manual, a 
disponibilizar na Rede Judiciária Europeia, 
poderá ser útil como guia sobre como obter 
a execução de dívidas transfronteiriças 
em cada Estado-Membro;

Or. en

Alteração 20
Manuel Medina Ortega

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Considera que esse manual, a 
disponibilizar na Rede Judiciária Europeia, 
poderá, na melhor das hipóteses, ser útil 

2. Considera que esse manual, a 
disponibilizar na Rede Judiciária Europeia, 
poderá ser útil como guia geral sobre o que 
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como guia geral sobre o que está 
disponível nas outras jurisdições;

está disponível nas outras jurisdições;

Or. en

Alteração 21
Sharon Bowles

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Considera, no entanto, que esse 
manual será de utilidade limitada,
de elaboração e actualização 
laboriosas e dispendiosas, e
inevitavelmente desactualizado 
face às alterações na legislação; 
considera que apenas será de 
utilidade para pessoas que desejem 
proceder elas próprias à execução 
num país estrangeiro; salienta 
que, na grande maioria dos casos, o 
credor terá que procurar 
aconselhamento junto de um 
advogado na jurisdição estrangeira
sobre os meios de execução que 
poderão estar disponíveis;

3. Observa que esse manual poderá ser de 
elaboração e actualização laboriosas e 
dispendiosas, que para quem procura 
obter justiça poderá ser mais fácil ter de 
lidar com apenas um sistema, e que, na 
grande maioria dos casos, os credores
terão que procurar aconselhamento junto 
de advogados na jurisdição estrangeira 
pertinente; considera, não obstante, que 
uma versão simplificada poderá ser de 
utilidade na ausência de um sistema 
transfronteiriço funcional;

Or. en

Alteração 22
Manuel Medina Ortega

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Considera, no entanto, que esse manual 
será de utilidade limitada, de elaboração e 
actualização laboriosas e dispendiosas, e 
inevitavelmente desactualizado face às 

3. Considera que esse manual será de 
utilidade, tanto para profissionais como
para pessoas que desejem proceder elas 
próprias à execução num país estrangeiro; 
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alterações na legislação; considera que 
apenas será de utilidade para pessoas que 
desejem proceder elas próprias à execução 
num país estrangeiro; salienta que, na 
grande maioria dos casos, o credor terá que 
procurar aconselhamento junto de um 
advogado na jurisdição estrangeira sobre 
os meios de execução que poderão estar 
disponíveis;

salienta que, na grande maioria dos casos, 
o credor terá que procurar aconselhamento 
jurídico sobre os meios de execução que 
poderão estar disponíveis;

Or. en

Alteração 23
Sharon Bowles

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Recomenda que esse manual, ou a 
versão simplificada do mesmo, se 
encontrem acessíveis em linha e sejam de 
fácil utilização, escritos numa linguagem 
clara e actualizados; 

Or. en

Alteração 24
Sharon Bowles

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Acredita firmemente que seria mais 
económico e mais útil para os credores o 
lançamento de directórios nacionais de 
advogados estrangeiros que exercem os 
seus direitos no quadro do mercado interno 

4. Acredita firmemente que seria útil  o 
lançamento de directórios nacionais de 
advogados estrangeiros que exercem os 
seus direitos no quadro do mercado interno 
ao abrigo das Directivas 77/249/CEE1 e 

                                               
1 Directiva 77/249/CEE do Conselho, de 22 de Março de 1977, tendente a facilitar o exercício efectivo da livre 

prestação de serviços pelos advogados (JO L 78, 26.3.1977, p. 17).
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ao abrigo das Directivas 77/249/CEE* e 
98/5/CE**;

98/5/CE2; salienta que esses directórios 
nacionais poderiam ser acessíveis a partir 
de um sítio Web da Comissão;

Or. en

Alteração 25
Manuel Medina Ortega

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Acredita firmemente que seria mais 
económico e mais útil para os credores o 
lançamento de directórios nacionais de 
advogados estrangeiros que exercem os 
seus direitos no quadro do mercado interno 
ao abrigo das Directivas 77/249/CEE* e 
98/5/CE**;

4. Acredita que outras iniciativas como o 
lançamento de directórios nacionais de 
advogados estrangeiros que exercem os 
seus direitos no quadro do mercado interno 
ao abrigo das Directivas 77/249/CEE3 e 
98/5/CE4 podem complementar o Manual;

Or. en

Alteração 26
Diana Wallis

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Considera que a questão da melhoria do 
acesso aos registos comerciais pode ser 
tratada ao abrigo do programa e-Justice, 

5. Considera que a questão da melhoria do 
acesso aos registos comerciais numa base 
não discriminatória pode ser tratada ao 

                                                                                                                                                  
2 Directiva 98/5/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Fevereiro de 1998, tendente a facilitar o 

exercício permanente da profissão de advogado num Estado-Membro diferente daquele em que foi adquirida a 
qualificação profissional (JO L 77, 14.3.1998, p. 36).

3 Directiva 77/249/CEE do Conselho, de 22 de Março de 1977, tendente a facilitar o exercício efectivo da livre 
prestação de serviços pelos advogados (JO L 78 de 26.3.1977, p. 17).

4 Directiva 98/5/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Fevereiro de 1998, tendente a facilitar o 
exercício permanente da profissão de advogado num Estado-Membro diferente daquele em que foi adquirida a 
qualificação profissional (JO L 77 de 14.3.1998, p. 36).
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desde que o direito à privacidade, incluindo 
a protecção de dados pessoais, seja 
salvaguardado;

abrigo do programa e-Justice, desde que o 
direito à privacidade, incluindo a protecção 
de dados pessoais, seja salvaguardado; 
considera que a realização de uma 
avaliação dos registos comerciais é um 
exercício que melhorará o acesso aos 
mesmos;

Or. en

Alteração 27
 Jacques Toubon

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Considera que a questão da melhoria 
do acesso aos registos comerciais pode ser 
tratada ao abrigo do programa e-Justice, 
desde que o direito à privacidade, 
incluindo a protecção de dados pessoais, 
seja salvaguardado;

Suprimido

Or. en

Alteração 28
Manuel Medina Ortega

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Manifesta profundas reservas acerca 
da concessão de acesso aos registos civis, 
da segurança social e fiscais;

6. Opõe-se à concessão de acesso 
injustificado, indiscriminado e arbitrário 
a todo o tipo de dados sobre os registos 
civis, da segurança social e fiscais, e 
defende o estabelecimento de um quadro 
adequado e proporcionado para assegurar 
a execução eficaz das decisões judiciais 
na União Europeia;
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Or. en

Alteração 29
Klaus-Heiner Lehne

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Argumenta que, embora o acesso aos 
registos civis (sempre que existam) possa 
ser útil para identificar os particulares 
que não cumprem as suas pensões de 
alimentos ou os seus empréstimos 
pessoais, seria dispendioso e 
desproporcionado e nada resolveria 
relativamente aos devedores 
recalcitrantes, e que o acesso acrescido 
aos registos civis poderia prestar-se a uma 
utilização abusiva por parte de jornalistas 
ou vendedores com recurso a técnicas de 
“cold-calling”;

Suprimido

Or. en

Alteração 30
Manuel Medina Ortega

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Argumenta que, embora o acesso aos 
registos civis (sempre que existam) possa
ser útil para identificar os particulares que 
não cumprem as suas pensões de alimentos 
ou os seus empréstimos pessoais, seria 
dispendioso e desproporcionado e nada 
resolveria relativamente aos devedores 
recalcitrantes, e que o acesso acrescido 
aos registos civis poderia prestar-se a uma 
utilização abusiva por parte de jornalistas 
ou vendedores com recurso a técnicas de 

7. É de opinião que um adequado acesso 
aos registos civis (sempre que existam) 
pode ser útil para identificar os particulares 
que não cumprem as suas pensões de 
alimentos ou os seus empréstimos pessoais
e para evitar abusos;
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“cold-calling”;

Or. en

Alteração 31
Manuel Medina Ortega

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Considera que, embora um maior acesso 
aos registos de segurança social e aos 
registos fiscais tenha sido permitido com 
êxito em determinadas jurisdições, existem 
possíveis conflitos com as regras relativas 
à protecção de dados e à confidencialidade; 
salienta que esse tipo de medida 
pressuporia alterações legislativas de 
vulto nalguns Estados-Membros e seria 
olhada com suspeição pelo público; 
regista, além disso, que poderão existir 
problemas jurídicos no que respeita à 
utilização de informação para outros fins 
que não aqueles para que foi recolhida;

8. Considera que, embora um maior acesso 
aos registos de segurança social e aos 
registos fiscais tenha sido permitido com 
êxito em determinadas jurisdições, importa 
igualmente assegurar o respeito das regras 
relativas à protecção de dados e à 
confidencialidade; salienta que esta é uma 
questão delicada para o público; regista 
que poderão existir problemas jurídicos no 
que respeita à utilização de informação 
para outros fins que não aqueles para que 
foi recolhida;

Or. en

Alteração 32
Manuel Medina Ortega

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Entende que a proposta é
desproporcionada em relação ao fim 
pretendido, podendo prestar-se a abusos e 
constituir uma violação do direito à 
privacidade;

10. Entende que, se a proposta fosse
desproporcionada em relação ao fim 
pretendido, poderia prestar-se a abusos e 
constituir uma violação do direito à 
privacidade;

Or. en



AM\764781PT.doc 19/28 PE418.430v01-00
Tradução Externa

PT

Alteração 33
Manuel Medina Ortega

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Salienta que, em qualquer 
circunstância, no caso de devedores 
recalcitrantes, os credores terão 
provavelmente que recorrer a agentes de 
investigação, e o acesso a registos públicos 
não será de grande auxílio;

11. Salienta que, em qualquer 
circunstância, no caso de devedores 
recalcitrantes, os credores poderão recorrer 
a outros meios, como agentes de 
investigação;

Or. en

Alteração 34
Jacques Toubon

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Salienta que, em qualquer 
circunstância, no caso de devedores 
recalcitrantes, os credores terão 
provavelmente que recorrer a agentes de 
investigação, e o acesso a registos 
públicos não será de grande auxílio;

Suprimido

Or. en

Alteração 35
Diana Wallis

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Considera que poderá valer a pena 12. Considera que deve ser explorada a 
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explorar a ideia de uma cooperação mais 
estreita entre as entidades públicas de 
execução, mas salienta que essas entidades 
não existem em todos os Estados-
Membros;

ideia de uma cooperação mais estreita entre 
as entidades públicas de execução, mas 
salienta que essas entidades não existem 
em todos os Estados-Membros; considera 
que seria benéfico para o credor 
transfronteiriço dispor da possibilidade de 
recorrer à sua autoridade nacional, que, 
em defesa dos seus interesses, se 
encarregaria ela própria da pesquisa para 
identificação do património do devedor;

Or. en

Alteração 36
Manuel Medina Ortega

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Considera que poderá valer a pena 
explorar a ideia de uma cooperação mais 
estreita entre as entidades públicas de 
execução, mas salienta que essas 
entidades não existem em todos os 
Estados-Membros;

12. Considera que poderá valer a pena 
explorar a ideia de uma cooperação mais 
estreita entre as entidades públicas de 
execução;

Or. en

Alteração 37
Manuel Medina Ortega

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Considera que uma declaração do 
devedor pode, com utilidade, fazer parte do 
processo de execução de uma decisão 
judicial, sempre que possa ser apoiada por 
sanções ao abrigo do direito nacional;

13. Considera que uma declaração do 
devedor pode, com utilidade, fazer parte do 
processo de execução de uma decisão 
judicial, sempre que possa ser apoiada por 
sanções;
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Or. en

Alteração 38
Manuel Medina Ortega

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Considera não haver necessidade de 
uma acção comunitária neste domínio, 
embora a Comunidade pudesse encorajar
os Estados-Membros que não prevêem a 
declaração do devedor a introduzirem nas 
respectivas legislações instrumentos 
eficazes dessa natureza;

14. Considera que a Comunidade deve 
assegurar que os Estados-Membros que 
não prevêem a declaração do devedor 
introduzam nas respectivas legislações 
instrumentos adequados e eficazes dessa 
natureza;

Or. en

Alteração 39
Jacques Toubon

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Considera não haver necessidade de 
uma acção comunitária neste domínio, 
embora a Comunidade pudesse encorajar 
os Estados-Membros que não prevêem a 
declaração do devedor a introduzirem nas 
respectivas legislações instrumentos 
eficazes dessa natureza;

14. Considera não haver necessidade de 
uma acção comunitária neste domínio, 
contanto que não tenha sido provada a 
ineficácia dos instrumentos em vigor nos 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 40
Diana Wallis

Proposta de resolução
N.º 15
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Proposta de resolução Alteração

15. Insta a que qualquer declaração 
patrimonial europeia seja adicional aos 
instrumentos nacionais já existentes, não os 
substituindo;

15. Insta a que qualquer declaração 
patrimonial europeia seja adicional aos 
instrumentos nacionais já existentes, não os 
substituindo; considera que, em qualquer 
declaração patrimonial, os bens que não 
são propriedade do devedor (como os bens  
alugados) devem ser expressamente 
identificados e indicados separadamente 
de quaisquer bens pertencentes ao 
devedor;

Or. en

Alteração 41
Jacques Toubon

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Insta a que qualquer declaração 
patrimonial europeia seja adicional aos 
instrumentos nacionais já existentes, não 
os substituindo;

Suprimido

Or. en

Alteração 42
Sharon Bowles

Proposta de resolução
N.º 15-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-A. Insiste em que a definição de 
"bem" utilizada deve ser suficientemente 
abrangente para impedir o devedor de 
dispor prontamente de uma base a partir 
da qual se possa furtar à declaração de 
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bens em fundos e sociedades mandatárias 
ou contas conjuntas de que, para todos os 
efeitos práticos, seja proprietário; 

Or. en

Alteração 43
Sharon Bowles

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Advoga que os bens a incluir nessa 
declaração não devem ficar limitados 
àqueles que se localizam na União 
Europeia, devendo ser incluídos o 
património em todo o mundo;

16. Advoga que os bens a incluir nessa 
declaração não devem ficar limitados 
àqueles que se localizam na União 
Europeia, devendo ser incluídos o 
património em todo o mundo; defende 
ainda que, para assegurar o cumprimento 
das decisões judiciais, o devedor deve 
fazer prova de que os bens declarados são 
realizáveis para fins de pagamento da 
dívida dentro de um prazo razoável, não 
estando sujeitos a qualquer outro 
encargo; 

Or. en

Alteração 44
Manuel Medina Ortega

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Advoga que os bens a incluir nessa 
declaração não devem ficar limitados 
àqueles que se localizam na União 
Europeia, devendo ser incluídos o 
património em todo o mundo;

16. Advoga que os bens a incluir nessa 
declaração não devem ficar limitados 
àqueles que se localizam na União 
Europeia, devendo ser incluídos o 
património em todo o mundo, na 
proporção do necessário à recuperação da 
dívida;
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Or. en

Alteração 45
Jacques Toubon

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Advoga que os bens a incluir nessa 
declaração não devem ficar limitados 
àqueles que se localizam na União 
Europeia, devendo ser incluídos o 
património em todo o mundo;

Suprimido

Or. en

Alteração 46
Manuel Medina Ortega

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Considera que nos casos de pequeno 
montante, especialmente casos em que as 
custas judiciais possam, de outra forma, 
ser proibitivas, o atraso na justiça 
corresponde a uma denegação da justiça e 
que, em casos de montantes mais 
avultados, o maior obstáculo poderá ser a 
ausência de informação sobre os bens; 
considera, por conseguinte, que o recurso a 
medidas provisórias pode proporcionar 
uma solução clara em ambos os tipos de 
casos;

19. Considera que, tanto nos casos de 
pequeno montante como nos de montantes 
mais avultados, as custas judiciais, a 
morosidade e a ausência de informação 
sobre os bens são os maiores obstáculos; 
considera, por conseguinte, que o recurso a 
medidas provisórias pode proporcionar 
uma solução clara em ambos os tipos de 
casos;

Or. en
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Alteração 47
Jacques Toubon

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Considera que nos casos de pequeno 
montante, especialmente casos em que as 
custas judiciais possam, de outra forma, ser 
proibitivas, o atraso na justiça corresponde 
a uma denegação da justiça e que, em casos 
de montantes mais avultados, o maior 
obstáculo poderá ser a ausência de 
informação sobre os bens; considera, por 
conseguinte, que o recurso a medidas 
provisórias pode proporcionar uma 
solução clara em ambos os tipos de casos;

19. Considera que nos casos de pequeno 
montante, especialmente casos em que as 
custas judiciais possam, de outra forma, ser 
proibitivas, o atraso na justiça corresponde 
a uma denegação da justiça e que, em casos 
de montantes mais avultados, o maior 
obstáculo poderá ser a ausência de 
informação sobre os bens;

Or. en

Alteração 48
Jacques Toubon

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Sugere que seja ponderada seriamente 
a ideia da introdução de uma forma de 
medida provisória comunitária, adicional 
às dos tribunais nacionais; considera que 
esta poderia revestir a forma de um 
procedimento simples e flexível com efeito 
em toda a UE, evitando, desse modo, 
atrasos e despesas desnecessários; 
entende que essa medida seria igualmente 
eficaz e justa para quem não é parte no 
processo;

Suprimido

Or. en
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Alteração 49
Sharon Bowles

Proposta de resolução
N.º 20-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

20-A. Insiste em que tais medidas 
provisórias devem incluir salvaguardas 
processuais para proteger a parte 
demandada e terceiros afectados pelas 
medidas; sustenta que essas salvaguardas 
devem incluir, sem exclusão de outros 
elementos, um bom argumento sobre o 
mérito do pedido, e um risco real de 
dissipação dos bens para evitar o 
pagamento;  

Or. en

Alteração 50
Jacques Toubon

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Propõe que essa medida se aplique 
também a decisões arbitrais e possa ainda 
ser tida em conta no contexto da próxima 
revisão do Regulamento Bruxelas I;

Suprimido

Or. en

Alteração 51
Diana Wallis

Proposta de resolução
N.º 21-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

21-A. Insta a Comissão a ponderar 
criteriosamente o estabelecimento de 
medidas pré-contratuais e contratuais, 
eventualmente ligadas ao 
desenvolvimento do QCR e de qualquer 
instrumento opcional daí decorrente, por 
forma a assegurar que as partes de 
contratos transfronteiriços europeus 
ponderem, no acto da celebração do 
contrato, as questões de atraso de 
pagamento e de não pagamento;

Or. en

Alteração 52
Diana Wallis

Proposta de resolução
N.º 21-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-B. Aguarda com expectativa a revisão 
da directiva relativa aos atrasos de 
pagamento e, face ao actual clima 
económico, insta a Comissão a proceder à 
mesma quanto antes; 

Or. en

Alteração 53
Diana Wallis

Proposta de resolução
N.º 21-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-C. Sugere que deveria ser levado a 
cabo um estudo sobre as abordagens 
jurídicas nacionais divergentes no que 
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respeita ao mecanismo de retenção do 
título e outros afins, de modo a assegurar 
o seu reconhecimento mútuo;

Or. en
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