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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O reforço da União Económica e Monetária através da criação de uma União Bancária para os 
países da área do euro constitui uma etapa indispensável da integração europeia, que deverá 
estabilizar o mercado interno dos serviços financeiros e incentivá-lo a adotar um 
comportamento ético, restabelecer a confiança dos cidadãos e dos mercados financeiros e 
contrariar a fragmentação dos mesmos, que se intensificou com a crise económica. 

A relatora de parecer é responsável pelo quadro institucional do segundo pilar da União 
Bancária, que dispõe de um mecanismo único de resolução e de um fundo único de resolução. 
Este mecanismo, que complementa o Mecanismo Único de Supervisão proposto pela 
Comissão em setembro de 2012, permitirá centralizar competências e recursos essenciais da 
gestão das crises bancárias na área do euro e conduzirá à criação de um mecanismo integrado 
de resolução a nível europeu. Este mecanismo será apoiado pelo Comité Único de Resolução 
(«Comité»), pelas autoridades nacionais de resolução dos Estados-Membros participantes e 
pela Comissão Europeia, o que coloca questões de ordem institucional muito importantes que 
devem ser dadas a conhecer à Comissão dos Assuntos Constitucionais e transmitidas a todos 
os deputados ao Parlamento Europeu.  

A relatora gostaria, todavia, de relembrar o n.º 6 da Resolução da Comissão dos Assuntos 
Económicos e Monetários, intitulada «Rumo a uma União Bancária» e votada na sessão 
plenária de Estrasburgo em setembro de 2012, que salienta que «qualquer mudança relevante 
na supervisão, incluindo transferências de competências para outras instituições, deve ser 
acompanhada por um reforço equivalente da transparência e da prestação de contas por parte 
dessas instituições perante o Parlamento, que deve gozar do direito de colocar todas as 
perguntas e de plenos poderes em matéria de nomeações e procedimentos de natureza 
orçamental». 

A relatora aprova o objetivo último de incluir a governação da União Bancária, e, por 
conseguinte, o Mecanismo Único de Resolução e o Fundo Único de Resolução, no quadro 
institucional da União, considerando que convém efetivamente preencher a lacuna atualmente 
existente entre as políticas nacionais e as políticas europeias. Neste contexto, considera 
necessário melhorar três aspetos fundamentais da proposta, sobre os quais fará incidir as suas 
alterações: 

 Rever a estrutura da parte III, relativa ao quadro institucional, nomeadamente 
fundindo os Título I e IV. 

 Reforçar o controlo parlamentar sobre o exercício dos poderes de resolução do 
Comité.

 Consolidar a responsabilidade democrática desta nova agência da União Europeia 
junto do Parlamento Europeu e dos parlamentos nacionais dos Estados-Membros 
participantes. 

Por conseguinte, a relatora aprova a base jurídica da presente proposta da Comissão Europeia 
(artigo 114.º do TFUE), que prevê a adoção de medidas relativas à aproximação das 
disposições nacionais que incidam no estabelecimento e no funcionamento do mercado 
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interno. Propõe ainda nas suas alterações que o controlo parlamentar sobre o exercício dos 
poderes de resolução do Comité seja reforçado, através de procedimentos de aprovação por 
parte do Parlamento Europeu aquando da nomeação do diretor-executivo e do 
diretor-executivo adjunto do Comité e de trocas periódicas de pontos de vista com o 
Parlamento Europeu e a comissão competente, ou apenas com o presidente e os 
vice-presidentes da mesma. 

A relatora pretende igualmente assegurar que os parlamentos nacionais dos Estados-Membros 
participantes no Mecanismo Único de Resolução exerçam os seus poderes, conforme lhes são 
conferidos pelo Protocolo n.º 1 anexo ao TFUE e pelos artigos 69.º, 70.º, 71.º e 352.º desse 
Tratado. Trata-se de garantir a apresentação do programa de trabalho anual do Comité aos 
parlamentos nacionais e aos Estados-Membros participantes, a possibilidade de estes 
enviarem, por seu turno, observações fundamentadas sobre esse relatório e a transmissão das 
contas do Comité relativas ao exercício financeiro anterior.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Constitucionais insta a Comissão dos Assuntos Económicos e 
Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no 
seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Dispor de um mercado interno dos 
serviços bancários mais integrado é 
essencial para promover a recuperação 
económica da União. Contudo, a atual crise 
económica e financeira demonstrou que o 
funcionamento do mercado interno neste 
domínio está ameaçado, existindo um risco 
cada vez maior de fragmentação financeira. 
Os mercados interbancários tornaram-se 
menos líquidos e as atividades bancárias 
transnacionais estão a diminuir devido ao 
receio de contágio, à falta de confiança 
noutros sistemas bancários nacionais e na 
capacidade de os Estados-Membros 
apoiarem os bancos.

(1) Dispor de um mercado interno dos 
serviços bancários mais integrado é 
essencial para promover a recuperação 
económica da União. Contudo, a atual crise 
económica e financeira demonstrou que o 
funcionamento do mercado interno neste 
domínio está ameaçado, existindo um risco 
cada vez maior de fragmentação financeira. 
Os mercados interbancários tornaram-se 
menos líquidos e as atividades bancárias 
transnacionais estão a diminuir devido ao 
receio de contágio, à falta de confiança 
noutros sistemas bancários nacionais e na 
capacidade de os Estados-Membros 
apoiarem os bancos.  Este cenário suscita 
sérias preocupações num mercado único 
em que as instituições bancárias 
beneficiam de um passaporte europeu e 
estão, na sua maioria, estabelecidas em 
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vários Estados-Membros.

Or. fr

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Afigura-se essencial, para a realização 
do mercado interno dos serviços 
financeiros, garantir decisões eficazes e
uniformes em matéria de resolução para os 
bancos em dificuldades no âmbito da 
União, nomeadamente em relação à 
utilização dos fundos mobilizados a nível 
da União. No mercado interno, a falência 
de bancos num Estado-Membro pode afetar 
a estabilidade dos mercados financeiros em 
toda a União. A garantia de regras efetivas 
e uniformes em matéria de resolução e de 
condições de financiamento idênticas em 
todos os Estados-Membros é do interesse 
não apenas dos Estados-Membros em que 
os bancos operam, mas também de todos 
os Estados-Membros em geral, uma vez 
que permite preservar a concorrência e 
melhorar o funcionamento do mercado 
interno. Os sistemas bancários no mercado 
interno estão estreitamente interligados, os 
grupos bancários têm uma dimensão 
internacional e os bancos detêm uma 
grande percentagem de ativos estrangeiros. 
Na ausência de um mecanismo único de 
resolução, as crises bancárias nos 
Estados-Membros que participam no 
Mecanismo Único de Supervisão (MUS) 
teriam um impacto sistémico negativo mais 
forte igualmente nos Estados-Membros não 
participantes. A criação de um mecanismo 
único de resolução aumentará a 
estabilidade dos bancos dos 
Estados-Membros participantes e impede a 
multiplicação de crises em 

(7) Afigura-se essencial, para a realização 
do mercado interno dos serviços 
financeiros, garantir decisões homogéneas 
e coerentes em matéria de resolução para 
os bancos em dificuldades no âmbito da 
União, mediante um processo decisório 
unificado, que permita uma rápida 
intervenção, nomeadamente em relação à 
utilização dos fundos mobilizados a nível 
da União. No mercado interno, a falência 
de bancos num Estado-Membro pode afetar 
a estabilidade dos mercados financeiros em 
toda a União. A garantia de regras efetivas,
uniformes e coerentes em matéria de 
resolução e de condições de financiamento 
idênticas em todos os Estados-Membros é 
do interesse não apenas dos 
Estados-Membros em que os bancos 
operam, mas também de todos os 
Estados-Membros em geral, uma vez que 
permite preservar a concorrência e 
melhorar o funcionamento do mercado 
interno. Os sistemas bancários no mercado 
interno estão estreitamente interligados, os 
grupos bancários têm uma dimensão 
internacional e os bancos detêm uma 
grande percentagem de ativos estrangeiros. 
Na ausência de um mecanismo único de 
resolução, as crises bancárias nos 
Estados-Membros que participam no 
Mecanismo Único de Supervisão (MUS) 
teriam um impacto sistémico negativo mais 
forte igualmente nos Estados-Membros não 
participantes. A criação de um mecanismo 
único de resolução aumentará a 
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Estados-Membros não participantes, 
facilitando assim o funcionamento do todo 
o mercado interno.

estabilidade dos bancos dos 
Estados-Membros participantes e impede a 
multiplicação de crises em 
Estados-Membros não participantes, 
facilitando assim o funcionamento do todo 
o mercado interno.

Or. fr

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A repartição dos poderes de resolução 
entre os níveis nacional e da União deve 
ser alinhada pela repartição dos poderes de 
supervisão entre estes dois níveis. 
Enquanto a supervisão permanecer 
nacional num Estado-Membro, esse 
Estado-Membro deve continuar a ser 
responsável pelas consequências 
financeiras da falência de um banco. O 
mecanismo único de resolução deve, por 
conseguinte, apenas ser aplicado a bancos e 
instituições financeiras estabelecidos em 
Estados-Membros que participam no MUS 
e sujeitos à supervisão do BCE no quadro 
do MUS. Os bancos estabelecidos nos 
Estados-Membros que não participam no 
MUS não devem estar sujeitos ao 
mecanismo único de resolução. Se esses 
Estados Membros passassem a estar 
sujeitos ao mecanismo único de resolução, 
tal criaria incentivos inadequados para os 
mesmos.  Em especial, as autoridades de 
supervisão destes Estados-Membros podem
tornar-se mais brandas para com os bancos 
das suas jurisdições, se não tivessem de 
suportar todo o risco financeiro das suas 
falências. Por conseguinte, a fim de 
garantir um paralelismo com o MUS, o 
mecanismo único de resolução deve ser 
aplicável aos Estados-Membros que 

(10) A repartição dos poderes de resolução 
entre os níveis nacional e da União deve 
ser alinhada pela repartição dos poderes de 
supervisão entre estes dois níveis. 
Enquanto a supervisão permanecer 
nacional num Estado-Membro, esse 
Estado-Membro deve igualmente
continuar a ser responsável pelas 
consequências financeiras da falência de 
um banco. O mecanismo único de 
resolução deve, por conseguinte, apenas ser 
aplicado a bancos e instituições financeiras 
estabelecidos em Estados-Membros que 
participam no MUS e sujeitos à supervisão 
do BCE no quadro do MUS. Os bancos 
estabelecidos nos Estados-Membros que 
não participam no MUS não devem estar 
sujeitos ao mecanismo único de resolução. 
Se esses Estados Membros passassem a 
estar sujeitos ao mecanismo único de 
resolução, tal criaria incentivos 
inadequados para os mesmos.  Em 
especial, as autoridades de supervisão 
destes Estados-Membros poderiam
tornar-se mais brandas para com os bancos 
das suas jurisdições, se não tivessem de 
suportar todo o risco financeiro das suas 
falências. Por conseguinte, a fim de 
garantir um paralelismo com o MUS, o 
mecanismo único de resolução deve ser 
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participam no MUS. À medida que os 
Estados-Membros aderem ao MUS, devem 
igualmente passar automaticamente a estar 
sujeitos ao mecanismo único de resolução. 
Em última análise, prevê-se que o 
mecanismo único de resolução seja
alargado a todo o mercado interno.

aplicável aos Estados-Membros que 
participam no MUS. À medida que os 
Estados-Membros aderem ao MUS, devem 
igualmente passar automaticamente a estar 
sujeitos ao mecanismo único de resolução. 
A prazo, o mecanismo único de resolução 
deverá ser alargado a todo o mercado 
interno.

Or. fr

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de garantir um processo 
decisional rápido e eficaz em matéria de 
resoluções, o comité deve ser uma agência 
da União específica, dotada de uma 
estrutura especial, adequada às suas 
funções específicas, e que se afasta do 
modelo de todas as outras agências da 
União. A sua composição deve ter 
devidamente em conta todos os interesses 
em jogo nos processos de resolução. O 
Comité deve funcionar em sessões 
executivas e sessões plenárias. Na sessão 
executiva do comité fazem parte o 
diretor-executivo, o diretor-executivo 
adjunto e representantes da Comissão e do 
BCE. Tendo em conta as funções do 
comité, o diretor-executivo e o 
diretor-executivo adjunto devem ser 
nomeados pelo Conselho, sob proposta da 
Comissão e após audição do Parlamento 
Europeu. Quando o comité se reúne em 
sessão executiva para deliberar sobre a 
resolução de um banco ou grupo 
estabelecido num único Estado-Membro 
participante, o membro nomeado por este 
Estado-Membro para representar a sua 
autoridade nacional de resolução deve 
igualmente estar presente e participar nas

(19) A fim de garantir um processo 
decisional rápido e eficaz em matéria de 
resoluções, o comité deve ser uma agência 
da União específica, dotada de uma 
estrutura própria, adequada às suas 
funções específicas, e que se afasta do 
modelo de todas as outras agências da 
União. A sua composição deve ter 
devidamente em conta todos os interesses 
em jogo nos processos de resolução. O 
Comité deve funcionar em sessões 
executivas e sessões plenárias. Na sessão 
executiva do comité fazem parte o 
diretor-executivo, o diretor-executivo 
adjunto e representantes da Comissão e do 
BCE. Tendo em conta as funções do 
comité, o diretor-executivo e o 
diretor-executivo adjunto devem ser 
nomeados pelo Conselho, sob proposta da 
Comissão e após aprovação do Parlamento 
Europeu. Quando o comité se reúne em 
sessão executiva para deliberar sobre a 
resolução de um banco ou grupo 
estabelecido num único Estado-Membro 
participante, o membro nomeado por este 
Estado-Membro para representar a sua 
autoridade nacional de resolução deve 
igualmente estar presente e participar nas 
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decisões. Quando o comité se reúne em 
sessão executiva para deliberar sobre a 
situação de um grupo transnacional, os 
membros nomeados pelo Estado-Membro 
de origem e por todos os Estados-Membros 
de acolhimento em causa para representar 
as autoridades nacionais de resolução 
desses Estados-Membros, devem 
igualmente estar presentes e participar nas 
decisões. Contudo, para equilibrar a 
influência exercida sobre as decisões pelas 
autoridades do país de origem, por um 
lado, e pelas autoridades do país de 
acolhimento, por outro, as autoridades do 
país de acolhimento devem ter todas um 
único voto. Podem igualmente ser 
convidados para assistir às reuniões do 
comité observadores, nomeadamente um 
representante do MEE e do Eurogrupo.

decisões. Quando o comité se reúne em 
sessão executiva para deliberar sobre a 
situação de um grupo transnacional, os 
membros nomeados pelo Estado-Membro 
de origem e por todos os Estados-Membros 
de acolhimento em causa para representar 
as autoridades nacionais de resolução 
desses Estados-Membros, devem 
igualmente estar presentes e participar nas 
decisões. Contudo, para equilibrar a 
influência exercida sobre as decisões pelas 
autoridades do país de origem, por um 
lado, e pelas autoridades do país de 
acolhimento, por outro, as autoridades do 
país de acolhimento devem ter todas um 
único voto. Podem igualmente ser 
convidados para assistir às reuniões do 
comité observadores, nomeadamente um 
representante do MEE, do Eurogrupo e do 
Parlamento Europeu.

Or. fr

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) O princípio da cooperação leal 
entre instituições da União Europeia está 
consagrado nos Tratados, 
designadamente no artigo 13º, nº 2, do 
Tratado da União Europeia.

Or. fr
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) O comité e a Comissão, se necessário, 
devem substituir as autoridades nacionais 
de resolução designadas por força da 
Diretiva [] em relação a todos os aspetos 
relacionados com o processo decisional em 
matéria de resolução. As autoridades 
nacionais de resolução designadas por 
força da Diretiva [] devem continuar a 
realizar atividades relacionadas com a 
aplicação dos dispositivos de resolução 
adotados pelo comité. A fim de garantir a 
transparência e o controlo democrático, 
bem como salvaguardar os direitos das 
instituições da União, o comité deve ser 
responsável, perante o Parlamento 
Europeu e o Conselho, pelas decisões 
tomadas ao abrigo da presente proposta. 
Pelas mesmas razões de transparência e 
controlo democrático, os parlamentos 
nacionais devem ter o direito de obter 
informações sobre as atividades do comité 
e dialogar com o mesmo.

(21) O comité e a Comissão, se necessário, 
devem substituir as autoridades nacionais 
de resolução designadas por força da 
Diretiva [] em relação a todos os aspetos 
relacionados com o processo decisional em 
matéria de resolução. As autoridades 
nacionais de resolução designadas por 
força da Diretiva [] devem continuar a 
realizar atividades relacionadas com a 
aplicação dos dispositivos de resolução 
adotados pelo comité. A fim de garantir a 
transparência e o controlo democrático, 
bem como de salvaguardar os direitos das 
instituições da União, o comité deve 
informar o Parlamento Europeu e o 
Conselho, enquanto instituições 
democraticamente legitimadas que 
representam os cidadãos europeus e os 
Estados-Membros da União, sobre as
decisões tomadas ao abrigo da presente 
proposta.

Or. fr

Justificação

Alinhamento com o considerando 55 do mecanismo de supervisão (MUS), que estabelece que 
o BCE deve responder perante o Parlamento Europeu e o Conselho de Ministros, enquanto 
instituições democraticamente legitimadas que representam os cidadãos europeus e os 
Estados-Membros, no que respeita ao desempenho dessas missões.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Por razões de transparência, 
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responsabilidade e controlo democrático e 
tendo em conta o impacto das atividades 
de resolução do Comité nos interesses da 
União e na coerência e integridade do 
mercado interno no setor dos serviços 
financeiros, incluindo eventuais 
repercussões nas estruturas dos sistemas 
bancários nacionais da União, os 
parlamentos nacionais devem ter o direito 
de obter informações sobre as atividades 
do Comité e de dialogar com o mesmo.

Or. fr

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 21-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-B) A pedido dos parlamentos 
nacionais dos Estados-Membros 
participantes, as comissões competentes 
dos parlamentos nacionais em causa 
deverão poder ouvir, na presença da 
autoridade nacional competente, um 
representante do Conselho de Supervisão.

Or. fr

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A duração do mandato do 
diretor-executivo, do diretor-executivo 
adjunto e dos membros do Comité 
nomeados pela Comissão e pelo BCE é de 
cinco anos. Sob reserva do disposto no 
artigo 53.º, n.º 6, este mandato não é 

2. A duração do mandato do 
diretor-executivo, do diretor-executivo 
adjunto e dos membros do Comité 
nomeados pela Comissão e pelo BCE é de 
cinco anos. Sob reserva do disposto no 
artigo 52.º, n.º 6, este mandato não é 
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renovável. renovável.

Or. fr

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Uma sessão plenária do Comité, que 
exerce as funções estabelecidas no
artigo 47.º;

(a) Uma sessão plenária do Comité, que 
exerce as funções estabelecidas no
artigo 46.º;

Or. fr

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Uma sessão executiva do Comité, que 
realiza as funções estabelecidas no 
artigo 51.º;

(b) Uma sessão executiva do Comité, que 
realiza as funções estabelecidas no 
artigo 50.º;

Or. fr

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Um diretor-executivo, que realiza as 
funções estabelecidas no artigo 53.º;

(c) Um diretor-executivo, que realiza as 
funções estabelecidas no artigo 52.º;

Or. fr
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Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Comité deve apresentar anualmente ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, à 
Comissão e ao Tribunal de Contas Europeu 
um relatório sobre o desempenho das 
missões que lhe são confiadas pelo 
presente regulamento.

2. O Comité deve apresentar anualmente ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, à 
Comissão, ao Tribunal de Contas Europeu 
e aos parlamentos nacionais dos 
Estados-Membros participantes um 
relatório sobre o desempenho das missões 
que lhe são confiadas pelo presente 
regulamento.

Or. fr

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O diretor-executivo deve apresentar 
publicamente esse relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

.

3. O diretor-executivo deve apresentar esse 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. fr

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os parlamentos nacionais dos 
Estados-Membros participantes podem 
enviar ao Comité observações 



PA\1004903PT.doc 13/27 PE519.819v01-00

PT

fundamentadas sobre esse relatório.

Or. fr

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Sempre que lhe for solicitado, o 
diretor-executivo procede a debates orais 
confidenciais, à porta fechada, com o 
presidente e os vice-presidentes da 
comissão competente do Parlamento 
Europeu, quando tais debates sejam 
necessários para o exercício das 
competências conferidas ao Parlamento 
Europeu pelo Tratado. O Parlamento 
Europeu e o Comité devem concluir um 
acordo sobre as modalidades da 
organização desses debates, a fim de 
garantir a total confidencialidade, em 
conformidade com as obrigações em 
matéria de confidencialidade que as 
disposições do direito da União Europeia 
impõem ao BCE enquanto autoridade 
competente.

7. Sempre que lhe for solicitado pelo 
Parlamento Europeu ou por sua própria 
iniciativa, o diretor-executivo procede a 
debates orais confidenciais, à porta 
fechada, com o presidente e os 
vice-presidentes da comissão competente 
do Parlamento Europeu, quando tais 
debates sejam necessários para o exercício 
das competências conferidas ao Parlamento 
Europeu pelo Tratado.

Or. fr

Justificação

As disposições relativas ao acordo a concluir entre o PE e o Comité são reunidas num novo 
n.º 9 aditado ao artigo 41.º.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. No âmbito de quaisquer investigações 8. No âmbito de quaisquer investigações 



PE519.819v01-00 14/27 PA\1004903PT.doc

PT

realizadas pelo Parlamento, o Comité deve 
cooperar com este último, como previsto
no TFUE. O Comité e o Parlamento 
devem celebrar acordos adequados 
relativos às modalidades práticas da 
responsabilização e controlo democráticos 
sobre o exercício das missões confiadas 
ao Comité pelo presente regulamento. 
Esses acordos devem abranger, entre 
outros aspetos, o acesso à informação, a 
cooperação no âmbito das investigações e 
informações sobre o procedimento de 
seleção do diretor-executivo.

realizadas pelo Parlamento, o Comité deve 
cooperar com este último, como previsto 
no TFUE.

Or. fr

Justificação

As disposições relativas ao acordo a concluir entre o PE e o Comité são reunidas num novo 
n.º 9 aditado ao artigo 41.º.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. O Parlamento Europeu e o Comité 
devem celebrar acordos adequados 
relativos às modalidades práticas do 
exercício do controlo democrático e à 
supervisão da realização das missões 
confiadas ao Comité pelo presente 
regulamento. 
Os referidos acordos especificam as 
modalidades práticas de organização dos 
debates confidenciais realizados à porta 
fechada entre o Comité, o Presidente e os 
Vice-Presidentes da comissão competente 
quanto à matéria de fundo, a fim de 
garantir a total confidencialidade, de 
acordo com as obrigações de 
confidencialidade impostas ao BCE 
enquanto autoridade competente pelas 
disposições do Direito da União.
Esses acordos devem abranger, entre 
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outros aspetos, o acesso à informação, a 
cooperação no âmbito das investigações e 
informações sobre o procedimento de 
seleção do diretor-executivo.

Or. fr

Justificação

As disposições relativas ao acordo a celebrar entre o PE e o Comité são reunidas num novo 
n.º 9 aditado ao artigo 41.º.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O parlamento nacional de um 
Estado-Membro participante pode convidar 
o diretor-executivo, acompanhado de um 
representante da autoridade nacional de 
resolução, a participar numa troca de 
pontos de vista sobre a resolução de 
instituições de crédito estabelecidas nesse 
Estado-Membro.

(Não se aplica à versão portuguesa)

Or. fr

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os membros do Comité referidos no
artigo 40.º, n.º 2, devem agir de forma 
independente e objetiva no interesse da 
União no seu conjunto e não devem 
procurar obter nem receber instruções das 
instituições ou órgãos da União, dos 
governos dos Estados-Membros nem de 
qualquer outro organismo público ou 

2. Os membros do Comité referidos no
artigo 39.º, n.º 1, devem agir de forma 
independente e objetiva no interesse da 
União no seu conjunto e não devem 
procurar obter nem receber instruções das 
instituições ou órgãos da União, dos 
governos dos Estados-Membros nem de 
qualquer outro organismo público ou 
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privado. privado.

Or. fr

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 45

Texto da Comissão Alteração

Participação nas sessões plenárias Convocação e participação nas sessões 
plenárias do Comité

Todos os membros do Comité participam 
nas suas sessões plenárias.

1. O diretor-executivo convoca as 
reuniões do Comité em sessão plenária.
2. Realizam-se pelo menos duas reuniões 
ordinárias do Comité em sessão plenária 
por ano. O Comité reúne-se igualmente 
por iniciativa do diretor-executivo, a 
pedido da Comissão ou a pedido de pelo 
menos um terço dos seus membros.
3. Todos os membros do Comité 
participam nas suas sessões plenárias.

4. O Comité, quando reunido em sessão 
plenária, pode convidar observadores 
para assistirem às suas reuniões numa 
base ad hoc.
5. O Comité assegura o secretariado da 
sua sessão plenária.

(Relacionada com a alteração ao artigo 47.º.)

Or. fr

Justificação

A fusão entre os artigos 45.º e 47.º facilita a leitura das modalidades de convocação e de 
participação nas sessões plenárias e permite harmonizar a estrutura do regulamento. 
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Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Adota, até 30 de novembro de cada ano, 
o seu programa de trabalho anual para o 
ano seguinte, em conformidade com o 
artigo 49.º, n.º 1, com base num projeto 
apresentado pelo diretor-executivo, e 
transmite-o para informação ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, à Comissão e ao 
Banco Central Europeu;

(a) Adota, até 30 de novembro de cada ano, 
o seu programa de trabalho anual para o 
ano seguinte, com base num projeto 
apresentado pelo diretor-executivo, e 
transmite-o para informação ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, à Comissão, ao 
Banco Central Europeu e aos parlamentos 
nacionais;

Or. fr

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Adota o seu orçamento anual em 
conformidade com o artigo 59.º, n.º 2;

(b) Adota o seu orçamento anual em 
conformidade com o artigo 58.º, n.º 2;

Or. fr

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Adota um relatório anual de atividades 
sobre as suas atividades referidas no 
artigo 42.º. Esse relatório deve apresentar 
explicações pormenorizadas sobre a 
execução do orçamento;

(d) Adota um relatório anual de atividades 
sobre as suas atividades referidas no 
artigo 41.º. Esse relatório deve apresentar 
explicações pormenorizadas sobre a 
execução do orçamento;

Or. fr
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Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 47

Texto da Comissão Alteração

Artigo 47.º Suprimido
Reunião do Comité em sessão plenária

1. O diretor-executivo convoca as 
reuniões do Comité em sessão plenária.
2. Realizam-se pelo menos duas reuniões 
ordinárias do Comité em sessão plenária 
por ano. O Comité reúne-se igualmente 
por iniciativa do diretor-executivo, a 
pedido da Comissão, ou a pedido de pelo 
menos um terço dos seus membros.
3. O Comité, quando reunido em sessão 
plenária, pode convidar observadores 
para assistirem às suas reuniões numa 
base ad hoc.
4. O Comité assegura o secretariado da 
sua sessão plenária.

(Relacionada com a alteração ao artigo 45.º.)

Or. fr

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 48 – título

Texto da Comissão Alteração

Processo de decisão Tomada de decisão

Or. fr
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Justificação

Pretende-se uniformizar os títulos dos artigos 48.º e 51.º, ambos consagrados à definição dos 
processos de decisão.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As decisões do Comité em sessão 
plenária são tomadas por maioria simples 
dos seus membros. Todavia, as decisões 
referidas no artigo 47.º, n.º 1, alínea c), são 
tomadas por maioria de dois terços dos 
seus membros.

1. As decisões do Comité em sessão 
plenária são tomadas por maioria simples 
dos seus membros. Todavia, as decisões 
referidas no artigo 46.º, n.º 1, alínea c), são 
tomadas por maioria de dois terços dos 
seus membros.

Or. fr

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 49 – título

Texto da Comissão Alteração

Participação nas sessões executivas Convocação e participação nas sessões 
executivas do Comité

Or. fr

Justificação

Pretende-se com esta alteração uniformizar o título atribuído à convocação e participação 
nas sessões plenárias e executivas.
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Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. O Comité, em sessão executiva, 
reúne-se por iniciativa do 
diretor-executivo ou a pedido de dois dos 
seus membros. As sessões executivas são 
presididas pelo diretor-executivo.
O Comité pode convidar observadores 
para assistirem às suas sessões executivas 
numa base ad hoc.

(Relacionada com a alteração ao artigo 50.º, n.º 4, e ao artigo 51.º, n.º 4, segundo 
parágrafo.)

Or. fr

Justificação

A presente alteração visa especificar as modalidades de convocação das sessões executivas 
do Comité, que são originalmente referidas em diferentes artigos e preveem disposições 
discrepantes.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sob reserva do disposto nos n.ºs 2 e 3, os 
membros do Comité referidos no 
artigo 40.º, n.º 1, alíneas a) a d), participam 
nas sessões executivas do Comité.

1. Sob reserva do disposto nos n.ºs 2 e 3, os 
membros do Comité referidos no 
artigo 39.º, n.º 1, alíneas a) a d), participam 
nas sessões executivas do Comité.

Or. fr
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Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em caso de deliberações sobre uma das 
entidades referidas no artigo 2.º ou sobre 
um grupo de entidades estabelecidas em 
apenas um Estado-Membro participante, o 
membro designado por esse 
Estado-Membro também participa nas 
deliberações e no processo de decisão, em 
conformidade com o artigo 52.º, n.ºs 1 e 3.

2. Em caso de deliberações sobre uma das 
entidades referidas no artigo 2.º ou sobre 
um grupo de entidades estabelecidas em 
apenas um Estado-Membro participante, o 
membro designado por esse 
Estado-Membro também participa nas 
deliberações e no processo de decisão, em 
conformidade com o artigo 51.º, n.ºs 1 e 3.

Or. fr

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em caso de deliberações sobre um grupo 
transfronteiras, o membro nomeado pelo 
Estado-Membro em que está estabelecida a 
autoridade de resolução a nível do grupo, 
bem como os membros nomeados pelos 
Estados-Membros nos quais esteja 
estabelecida uma filial ou entidade 
abrangida pela supervisão numa base 
consolidada, participam nas deliberações e 
no processo de decisão, em conformidade 
com o artigo 52.º, n.ºs 2 e 3.

3. Em caso de deliberações sobre um grupo 
transfronteiras, o membro nomeado pelo 
Estado-Membro em que está estabelecida a 
autoridade de resolução a nível do grupo, 
bem como os membros nomeados pelos 
Estados-Membros nos quais esteja 
estabelecida uma filial ou entidade 
abrangida pela supervisão numa base 
consolidada, participam nas deliberações e 
no processo de decisão, em conformidade 
com o artigo 51.º, n.ºs 2 e 3.

Or. fr
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Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Comité, em sessão executiva, reúne-se 
por iniciativa do diretor-executivo ou a 
pedido dos seus membros.

4. O Comité, em sessão executiva, reúne-se 
por iniciativa do diretor-executivo ou a 
pedido de dois dos seus membros.

(Relacionada com as alterações ao artigo 49.º, n.º -1, e ao artigo 51.º, n.º 4, segundo 
parágrafo.)

Or. fr

Justificação

Alteração relacionada com o novo artigo 49°, n° -1 (novo).

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O Comité, em sessão plenária, adota o 
regulamento interno do Comité em sessão 
executiva.

Suprimido

Or. fr

Justificação

A adoção do regulamento interno do Comité está já prevista no artigo 46.º, n.º 1, alínea h).

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Ao deliberar sobre um grupo 
transfronteiriço, o Comité adota as suas 
decisões em sessão executiva por maioria 

2. Ao deliberar sobre um grupo 
transfronteiriço, o Comité adota as suas 
decisões em sessão executiva por maioria 
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simples dos seus membros participantes.
Os membros do Comité referidos no
artigo 40.º, n.º 2, e o membro nomeado 
pelo Estado-Membro em que está 
estabelecida a autoridade de resolução a 
nível do grupo dispõem de um voto cada 
um. Os outros membros participantes 
dispõem cada um de um direito de voto 
igual a um voto dividido pelo número de 
autoridades nacionais de resolução dos 
Estados-Membros nos quais esteja 
estabelecida uma filial ou uma entidade 
abrangida pela supervisão numa base 
consolidada. Em caso de empate, o 
diretor-executivo tem voto de qualidade.

simples dos seus membros participantes.
Os membros do Comité referidos no
artigo 39.º, n.º 2, e o membro nomeado 
pelo Estado-Membro em que está 
estabelecida a autoridade de resolução a 
nível do grupo dispõem de um voto cada 
um. Os outros membros participantes 
dispõem cada um de um direito de voto 
igual a um voto dividido pelo número de 
autoridades nacionais de resolução dos 
Estados-Membros nos quais esteja 
estabelecida uma filial ou uma entidade 
abrangida pela supervisão numa base 
consolidada. Em caso de empate, o 
diretor-executivo tem voto de qualidade.

Or. fr

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Comité, em sessão executiva, adota e 
publica o regulamento interno das suas 
sessões executivas.

Suprimido

Or. fr

Justificação

A adoção do regulamento interno do Comité está já prevista no artigo 46.º, n.º 1, alínea h).

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As reuniões do Comité em sessão 
executiva são convocadas pelo 
diretor-executivo, quer por sua própria 

Suprimido
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iniciativa quer a pedido de dois membros, 
e presididas pelo diretor-executivo. O 
Comité pode convidar observadores para 
assistirem às suas sessões executivas 
numa base ad hoc.

(Relacionada com as alterações ao artigo 49.º, n.º -1, e ao artigo 50.º, n.º 4.)

Or. fr

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 52 - n.º 2 - alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Executar o orçamento do Comité em 
conformidade com o artigo 59.º, n.º 3;

(d) Executar o orçamento do Comité em 
conformidade com o artigo 58.º, n.º 3;

Or. fr

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Após consulta do Comité, em sessão 
plenária, a Comissão propõe ao Conselho 
uma lista de candidatos para a nomeação 
do diretor-executivo e do diretor-executivo 
adjunto. . O Conselho nomeia o 
diretor-executivo e o diretor-executivo 
adjunto após consulta do Parlamento 
Europeu.

5. Após consulta do Comité, em sessão 
plenária, a Comissão propõe ao Conselho 
uma lista de candidatos para a nomeação 
do diretor-executivo e do diretor-executivo 
adjunto. O Conselho nomeia o 
diretor-executivo e o diretor-executivo 
adjunto após aprovação da referida lista 
pelo Parlamento Europeu.

Or. fr
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Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Em derrogação do disposto no 
artigo 40.º, n.º 2, o mandato do primeiro 
diretor-executivo adjunto nomeado após a 
entrada em vigor do presente regulamento 
terá uma duração de três anos; este 
mandato é renovável uma vez, por um 
período de cinco anos. O diretor-executivo 
e o diretor-executivo adjunto permanecem 
em funções até serem nomeados os seus 
sucessores.

6. Em derrogação do disposto no 
artigo 39.º, n.º 2, o mandato do primeiro 
diretor-executivo adjunto nomeado após a 
entrada em vigor do presente regulamento 
terá uma duração de três anos; este 
mandato é renovável uma vez, por um 
período de cinco anos. O diretor-executivo 
e o diretor-executivo adjunto permanecem 
em funções até serem nomeados os seus 
sucessores.

Or. fr

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Um diretor-executivo ou um 
diretor-executivo adjunto cujo mandato 
tenha sido prorrogado não pode participar 
noutro processo de seleção para o mesmo 
posto uma vez terminado o período total 
do seu mandato.

Suprimido

Or. fr

Justificação

A duração do mandato do diretor e do diretor-executivo é estabelecida no artigo 39.º, n.º 2.
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Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Se o diretor-executivo ou o 
diretor-executivo adjunto tiverem deixado 
de preencher os requisitos necessários para 
o exercício das suas funções ou tiverem 
cometido falta grave, o Comité pode, sob 
proposta da Comissão e após consulta do 
Parlamento Europeu, destituí-los das suas 
funções.

8. Se o diretor-executivo ou o 
diretor-executivo adjunto tiverem deixado 
de preencher os requisitos necessários para 
o exercício das suas funções ou tiverem 
cometido falta grave, o Comité pode, sob 
proposta da Comissão e após aprovação do 
Parlamento Europeu, destituí-los das suas 
funções.

Or. fr

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Comité, em sessão executiva, deve 
transmitir as contas provisórias do Comité 
relativas ao exercício financeiro anterior, 
até 31 de março de cada exercício, ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, à 
Comissão e ao Tribunal de Contas.

3. O Comité, em sessão executiva, deve 
transmitir as contas provisórias do Comité 
relativas ao exercício financeiro anterior, 
até 31 de março de cada exercício, ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, à 
Comissão, ao Tribunal de Contas e aos 
parlamentos nacionais.

Or. fr

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O diretor-executivo deve transmitir as 
contas definitivas ao Parlamento Europeu, 
ao Conselho, à Comissão e ao Tribunal de 

O diretor-executivo deve transmitir as 
contas definitivas ao Parlamento Europeu, 
ao Conselho, à Comissão, ao Tribunal de 
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Contas até 1 de julho do exercício 
financeiro seguinte.

Contas e aos parlamentos nacionais até 1 
de julho do exercício financeiro seguinte.

Or. fr

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Até o diretor-executivo assumir as suas 
funções na sequência da sua nomeação 
pelo Conselho em conformidade com o 
artigo 53.º, a Comissão pode designar um 
dos seus funcionários como 
diretor-executivo interino para 
desempenhar as funções de 
diretor-executivo;

(a) Até o diretor-executivo assumir as suas 
funções na sequência da sua nomeação 
pelo Conselho em conformidade com o 
artigo 52.º, a Comissão pode designar um 
dos seus funcionários como 
diretor-executivo interino para 
desempenhar as funções de 
diretor-executivo;

Or. fr

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n. º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Em derrogação ao disposto no 
artigo 47.º, n.º 1, alínea i), e até à adoção 
de uma decisão tal como referida no 
artigo 47.º, n.º 2, o diretor-executivo exerce 
as competências da autoridade competente 
para proceder a nomeações;

(b) Em derrogação ao disposto no 
artigo 46.º, n.º 1, alínea i), e até à adoção 
de uma decisão tal como referida no 
artigo 46.º, n.º 2, o diretor-executivo exerce 
as competências da autoridade competente 
para proceder a nomeações;

Or. fr


