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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a 
Directiva 2005/60/CE relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para 
efeitos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo, no que diz 
respeito ao exercício das competências de execução atribuídas à Comissão
(COM(2006)0906 – C6-0022/2007 – 2006/0281(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2006)0906)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o nº 2 do artigo 47º do Tratado CE, nos termos dos 
quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0022/2007),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos (A6-0000/2007),

1. Rejeita a proposta da Comissão;

2. Convida a Comissão a retirar a sua proposta;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

                                               
1 Ainda não publicada em JO.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O Parlamento Europeu considera que a solidez, a integridade e a estabilidade das instituições 
de crédito e das instituições financeiras, bem como a confiança no sistema financeiro no seu 
conjunto, podem ser gravemente comprometidas pelos esforços dos criminosos para canalizar 
fundos lícitos ou ilícitos para o financiamento do terrorismo. Para evitar que os 
Estados-Membros adoptem medidas de protecção dos seus sistemas financeiros não 
consentâneas com o funcionamento do mercado interno, foi adoptada, em 26 de Outubro de 
2005, a Directiva 2005/60/CE relativa à "prevenção da utilização do sistema financeiro para 
efeitos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo".

Nas partes relativas às medidas de execução da referida Directiva (artigos 40º e 41º), é 
estipulado que "no termo de um prazo de quatro anos a contar da data de entrada em vigor 
da presente directiva será suspensa a execução das suas disposições que determinam a 
adopção de regras e decisões de carácter técnico nos termos [da Decisão 1999/468/CE]".

A nova decisão relativa à comitologia que fixa as regras de exercício das competências de 
execução atribuídas à Comissão foi acordada entre o Parlamento, o Conselho e a Comissão, 
em 17 de Julho de 2006. Com base nesta decisão, a Comissão elaborou uma lista dos 25 
instrumentos jurídicos já adoptados que devem ser objecto de uma "adaptação urgente", sendo 
um deles a Directiva 2005/60/CE. A Comissão propõe que esta directiva seja alterada de 
modo a introduzir o procedimento de regulamentação com controlo e, consequentemente, 
revogar as disposições dos actos que prevêem um prazo para a delegação de competências de 
execução na Comissão, como atrás indicado.

O Parlamento Europeu não pode aprovar esta posição, dado que o único controlo que pode 
exercer consiste, na verdade, na realização de uma revisão periódica, como explicitamente 
referido no texto legislativo.

Do mesmo modo, o Parlamento Europeu não pode aprovar o texto modificativo tal como 
proposto, enquanto a Comissão não definir claramente o que entende por "elementos não 
essenciais" no âmbito desta directiva.


