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Alteração 305
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de resolução
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nos casos em que uma autoridade 
nacional de supervisão não tenha aplicado 
correctamente a legislação referida no 
artigo 1.º, n.º 2, nomeadamente não se 
assegurando de que uma entidade 
envolvida nos mercados financeiros 
respeite os requisitos definidos nessa 
legislação, a Autoridade dispõe dos 
poderes previstos nos n.os 2, 3 e 6 do 
presente artigo. 

1. Nos casos em que uma autoridade 
nacional de supervisão não tenha aplicado 
ou tenha aplicado os actos vinculativos e a 
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2, de 
forma que se afigure como uma violação 
do direito da União Europeia, 
nomeadamente não se assegurando de que 
uma entidade envolvida nos mercados 
financeiros respeite os requisitos definidos 
nessa legislação, a Autoridade dispõe dos 
poderes previstos nos n.os 2, 3 e 6 do 
presente artigo. 

Or. en

Alteração 306
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta de resolução
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nos casos em que uma autoridade 
nacional de supervisão não tenha aplicado 
correctamente a legislação referida no 
artigo 1.º, n.º 2, nomeadamente não se 
assegurando de que uma entidade 
envolvida nos mercados financeiros 
respeite os requisitos definidos nessa 
legislação, a Autoridade dispõe dos 
poderes previstos nos n.os 2, 3 e 6 do 
presente artigo. 

1. Nos casos em que uma autoridade
nacional de supervisão não tenha aplicado 
correctamente a legislação referida no 
artigo 1.º, n.º 2, de forma que se afigure 
como uma violação do direito da União 
Europeia, nomeadamente não se 
assegurando de que uma entidade 
envolvida nos mercados financeiros 
respeite os requisitos definidos nessa 
legislação, a Autoridade dispõe dos 
poderes previstos nos n.os 2, 3 e 6 do 
presente artigo. 
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Or. en

Alteração 307
Gianni Pittella

Proposta de resolução
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nos casos em que uma autoridade 
nacional de supervisão não tenha aplicado 
correctamente a legislação referida no 
artigo 1.º, n.º 2, nomeadamente não se 
assegurando de que uma entidade 
envolvida nos mercados financeiros 
respeite os requisitos definidos nessa 
legislação, a Autoridade dispõe dos 
poderes previstos nos n.os 2, 3 e 6 do 
presente artigo. 

1. Nos casos em que uma autoridade 
nacional de supervisão não tenha aplicado 
correctamente a legislação referida no 
artigo 1.º, n.º 2, incluindo as normas 
técnicas adoptadas ao abrigo do artigo 7.º, 
nomeadamente não se assegurando de que 
uma entidade envolvida nos mercados 
financeiros respeite os requisitos definidos 
nessa legislação, a Autoridade dispõe dos 
poderes previstos nos n.os 2, 3 e 6 do 
presente artigo. 

Or. en

Justificação

Para garantir uma aplicação coerente das normas técnicas, a Autoridade deverá dispor de 
competências para investigar eventuais infracções à sua aplicação.

Alteração 308
Jean-Paul Gauzès

Proposta de resolução
Artigo 9 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros só podem 
manter as diferenças na transposição 
nacional da legislação da União em 
resposta a riscos específicos. Os 
Estados-Membros asseguram que essas 
diferenças são justificadas e comunicam à 
Comissão os seus requisitos nacionais 
específicos, bem como os motivos da sua 
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manutenção.

Or. en

Alteração 309
Jean-Paul Gauzès

Proposta de resolução
Artigo 9 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. As entidades envolvidas nos 
mercados financeiros podem comunicar à 
Comissão as diferenças na transposição 
nacional ou o alegado incumprimento da 
legislação da União.

Or. en

Alteração 310
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de resolução
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A pedido de uma ou mais autoridades 
nacionais de supervisão, da Comissão ou 
por sua própria iniciativa, e após 
informação à autoridade nacional de 
supervisão em questão, a Autoridade pode 
investigar o alegado incumprimento da 
legislação comunitária.

2. A pedido de uma ou mais autoridades 
nacionais de supervisão, da Comissão do
Parlamento Europeu, do Conselho, do 
Grupo das Partes Interessadas do sector 
dos valores mobiliários e dos mercados ou 
por sua própria iniciativa, e após 
informação à autoridade nacional de 
supervisão em questão, a Autoridade pode 
investigar o alegado incumprimento ou 
violação da legislação da União.

Or. en



PE439.919v01-00 6/93 AM\809369PT.doc

PT

Alteração 311
Gianni Pittella

Proposta de resolução
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Nos casos em que a autoridade nacional 
de supervisão não cumpra a legislação 
comunitária no prazo de um mês a contar 
da recepção da recomendação da 
Autoridade, a Comissão pode, depois de 
ter sido informada pela Autoridade ou por 
sua própria iniciativa, adoptar uma 
decisão que exija à autoridade nacional 
de supervisão a adopção das medidas 
necessárias para dar cumprimento à 
legislação comunitária.

4. Nos casos em que a autoridade nacional 
de supervisão não cumpra a legislação da 
União no prazo de dez dias úteis a contar 
da recepção da recomendação da 
Autoridade, esta última adopta uma 
decisão estabelecendo a correcta 
aplicação da legislação sujeita à sua 
investigação.

Or. en

Justificação

Para garantir a igualdade de condições e contribuir para a segurança jurídica da aplicação 
do conjunto único de regras de supervisão da UE, a Autoridade deve dispor de poderes para 
sanar eventuais situações de incumprimento da legislação da União Europeia. As alterações 
propostas evitarão, além do mais, intervenções desnecessárias da Comissão, uma vez que 
deixam intacto o procedimento estabelecido nos n.ºs 1, 2 e 3, o qual permite que as 
autoridades resolvam a situação dando cumprimento à recomendação da AESPCR no prazo 
de um mês.

Alteração 312
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta de resolução
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Nos casos em que a autoridade nacional 
de supervisão não cumpra a legislação 
comunitária no prazo de um mês a contar 
da recepção da recomendação da 
Autoridade, a Comissão pode, depois de ter 
sido informada pela Autoridade ou por sua 
própria iniciativa, adoptar uma decisão

4. Nos casos em que a autoridade nacional 
de supervisão não cumpra a legislação da 
União no prazo de vinte dias úteis a contar 
da recepção da recomendação da 
Autoridade, a Comissão pode, depois de ter 
sido informada pela Autoridade ou por sua 
própria iniciativa, emitir um aviso formal 
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que exija à autoridade nacional de 
supervisão a adopção das medidas 
necessárias para dar cumprimento à 
legislação comunitária.

que exija à autoridade nacional de 
supervisão a adopção das medidas 
necessárias para dar cumprimento à 
legislação da União Europeia.

Or. en

Alteração 313
Marta Andreasen

Proposta de resolução
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Nos casos em que a autoridade nacional 
de supervisão não cumpra a legislação 
comunitária no prazo de um mês a contar 
da recepção da recomendação da 
Autoridade, a Comissão pode, depois de 
ter sido informada pela Autoridade ou por 
sua própria iniciativa, adoptar uma 
decisão que exija à autoridade nacional de 
supervisão a adopção das medidas 
necessárias para dar cumprimento à 
legislação comunitária.

4. Nos casos em que a autoridade nacional 
de supervisão não cumpra a legislação da 
União no prazo de um mês a contar da 
recepção da recomendação da Autoridade, 
esta última pode adoptar uma decisão que 
exija à autoridade nacional de supervisão a 
adopção das medidas necessárias para dar 
cumprimento à legislação da União.

Or. en

Justificação

A Autoridade de Supervisão deve comunicar directamente com a autoridade nacional 
competente na sua esfera de competências.

Alteração 314
Gianni Pittella

Proposta de resolução
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adopta essa decisão no prazo 
máximo de 3 meses a contar da data de 
adopção da recomendação. A Comissão 

A Autoridade adopta essa decisão no prazo 
máximo de 1 mês a contar da data de 



PE439.919v01-00 8/93 AM\809369PT.doc

PT

pode prorrogar esse prazo por mais um 
mês.

adopção da recomendação. 

Or. en

Justificação

Para garantir a igualdade de condições e contribuir para a segurança jurídica da aplicação 
do conjunto único de regras de supervisão da UE, a Autoridade deve dispor de poderes para 
sanar eventuais situações de incumprimento da legislação da União Europeia. As alterações 
propostas evitarão, além do mais, intervenções desnecessárias da Comissão, uma vez que 
deixam intacto o procedimento estabelecido nos n.ºs 1, 2 e 3, o qual permite que as 
autoridades resolvam a situação dando cumprimento à recomendação da AESPCR no prazo 
de um mês.

Alteração 315
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta de resolução
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adopta essa decisão no prazo 
máximo de 3 meses a contar da data de 
adopção da recomendação. A Comissão 
pode prorrogar esse prazo por mais um 
mês.

A Comissão adopta essa decisão no prazo 
máximo de 1 mês a contar da data de 
adopção da recomendação. A Comissão 
pode prorrogar esse prazo por mais um 
mês.

Or. en

Alteração 316
Gianni Pittella

Proposta de resolução
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão garante o respeito do direito 
de audição dos destinatários da decisão.

A Autoridade garante o respeito do direito 
de audição dos destinatários da decisão.

Or. en
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Justificação

Para garantir a igualdade de condições e contribuir para a segurança jurídica da aplicação 
do conjunto único de regras de supervisão da UE, a Autoridade deve dispor de poderes para 
sanar eventuais situações de incumprimento da legislação da União Europeia. As alterações 
propostas evitarão, além do mais, intervenções desnecessárias da Comissão, uma vez que 
deixam intacto o procedimento estabelecido nos n.ºs 1, 2 e 3, o qual permite que as 
autoridades resolvam a situação dando cumprimento à recomendação da AESPCR no prazo 
de um mês.

Alteração 317
Thomas Mann

Proposta de resolução
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade e as autoridades nacionais de 
supervisão fornecem à Comissão toda a 
informação necessária. 

As autoridades nacionais de supervisão 
fornecem à Autoridade toda a informação 
necessária a fim de prevenir riscos morais. 

Or. en

Alteração 318
Gianni Pittella

Proposta de resolução
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade e as autoridades nacionais de 
supervisão fornecem à Comissão toda a 
informação necessária. 

As autoridades nacionais de supervisão 
fornecem à Autoridade toda a informação 
necessária. 

Or. en

Justificação

Para garantir a igualdade de condições e contribuir para a segurança jurídica da aplicação 
do conjunto único de regras de supervisão da UE, a Autoridade deve dispor de poderes para 
sanar eventuais situações de incumprimento da legislação da União Europeia. As alterações 
propostas evitarão, além do mais, intervenções desnecessárias da Comissão, uma vez que 
deixam intacto o procedimento estabelecido nos n.ºs 1, 2 e 3, o qual permite que as 
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autoridades resolvam a situação dando cumprimento à recomendação da AESPCR no prazo 
de um mês.

Alteração 319
Kay Swinburne, Ivo Strejèek

Proposta de resolução
Artigo 9 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. No prazo máximo de 10 dias úteis a 
contar da recepção da decisão referida no 
n.º 4, a autoridade nacional de supervisão 
informa a Comissão e a Autoridade das 
medidas que adoptou ou pretende adoptar 
para dar cumprimento à decisão da 
Comissão.

5. No prazo máximo de 10 dias úteis a 
contar da recepção da decisão referida no 
n.º 4, a autoridade nacional de supervisão 
informa a Comissão e a Autoridade das 
medidas que adoptou ou pretende adoptar 
para dar cumprimento ao parecer formal
da Comissão.

Or. en

Alteração 320
Gianni Pittella

Proposta de resolução
Artigo 9 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. No prazo máximo de 10 dias úteis a 
contar da recepção da decisão referida no 
n.º 4, a autoridade nacional de supervisão 
informa a Comissão e a Autoridade das 
medidas que adoptou ou pretende adoptar 
para dar cumprimento à decisão da 
Comissão.

5. No prazo máximo de 10 dias úteis a 
contar da recepção da decisão referida no 
n.º 4, a autoridade nacional de supervisão 
informa a Comissão e a Autoridade das 
medidas que adoptou ou pretende adoptar 
para dar cumprimento à decisão da 
Autoridade.

Or. en

Justificação

Para garantir a igualdade de condições e contribuir para a segurança jurídica da aplicação 
do conjunto único de regras de supervisão da UE, a Autoridade deve dispor de poderes para 
sanar eventuais situações de incumprimento da legislação da União Europeia.
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Alteração 321
Sari Essayah

Proposta de resolução
Artigo 9 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. Sem prejuízo dos poderes atribuídos à 
Comissão ao abrigo do artigo 226.º do 
Tratado, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
cumpra a decisão referida no n.º 4 no 
prazo aí estabelecido e em que seja 
necessário sanar em tempo útil essa 
situação de incumprimento para manter 
ou repor no mercado as condições de 
neutralidade concorrencial ou para 
garantir o bom funcionamento e a 
integridade do sistema financeiro, a 
Autoridade pode, quando os requisitos 
pertinentes da legislação referida na 
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2 
forem directamente aplicáveis às 
entidades envolvidas nos mercados 
financeiros, adoptar uma decisão 
específica endereçada a uma entidade 
envolvida nos mercados financeiros 
exigindo-lhe a adopção das medidas 
necessárias para dar cumprimento às suas 
obrigações nos termos da legislação 
comunitária, nomeadamente através da 
cessação de determinadas práticas.

Suprimido

Or. en

Alteração 322
Kay Swinburne, Ivo Strejèek

Proposta de resolução
Artigo 9 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. Sem prejuízo dos poderes atribuídos à 
Comissão ao abrigo do artigo 226.º do 

6. Sem prejuízo dos poderes atribuídos à 
Comissão ao abrigo do artigo 258.º do 
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Tratado, nos casos em que uma autoridade 
nacional de supervisão não cumpra a
decisão referida no n.º 4 no prazo aí 
estabelecido e em que seja necessário sanar 
em tempo útil essa situação de 
incumprimento para manter ou repor no 
mercado as condições de neutralidade 
concorrencial ou para garantir o bom 
funcionamento e a integridade do sistema 
financeiro, a Autoridade pode, quando os 
requisitos pertinentes da legislação referida 
na legislação referida no artigo 1.º, n.º 2 
forem directamente aplicáveis às entidades 
envolvidas nos mercados financeiros, 
adoptar uma decisão específica endereçada 
a uma entidade envolvida nos mercados 
financeiros exigindo-lhe a adopção das 
medidas necessárias para dar cumprimento 
às suas obrigações nos termos da legislação 
comunitária, nomeadamente através da 
cessação de determinadas práticas.

Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
cumpra o parecer formal referido no n.º 4 
no prazo aí estabelecido e em que seja 
necessário sanar em tempo útil essa 
situação de incumprimento para manter ou 
repor no mercado as condições de 
neutralidade concorrencial ou para garantir 
o bom funcionamento e a integridade do 
sistema financeiro, a Autoridade pode, 
quando os requisitos pertinentes da 
legislação referida na legislação referida no 
artigo 1.º, n.º 2 forem directamente 
aplicáveis às entidades envolvidas nos 
mercados financeiros, adoptar uma decisão 
específica endereçada a uma entidade 
envolvida nos mercados financeiros 
exigindo-lhe a adopção das medidas 
necessárias para dar cumprimento às suas 
obrigações nos termos da legislação da 
União, nomeadamente através da cessação 
de determinadas práticas.

Or. en

Alteração 323
Gianni Pittella

Proposta de resolução
Artigo 9 – n.º 6 – parágraf 1

Texto da Comissão Alteração

6. Sem prejuízo dos poderes atribuídos à 
Comissão ao abrigo do artigo 226.º do 
Tratado, nos casos em que uma autoridade 
nacional de supervisão não cumpra a 
decisão referida no n.º 4 no prazo aí 
estabelecido e em que seja necessário sanar 
em tempo útil essa situação de 
incumprimento para manter ou repor no 
mercado as condições de neutralidade 
concorrencial ou para garantir o bom 
funcionamento e a integridade do sistema 

6. Sem prejuízo dos poderes atribuídos à 
Comissão ao abrigo do artigo 258.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
cumpra a decisão referida no n.º 4 no prazo 
aí estabelecido e em que seja necessário 
sanar em tempo útil essa situação de 
incumprimento para manter ou repor no 
mercado as condições de neutralidade 
concorrencial ou para garantir o bom 
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financeiro, a Autoridade pode, quando os 
requisitos pertinentes da legislação 
referida na legislação referida no artigo 1.º, 
n.º 2 forem directamente aplicáveis às 
entidades envolvidas nos mercados 
financeiros, adoptar uma decisão 
específica endereçada a uma entidade 
envolvida nos mercados financeiros 
exigindo-lhe a adopção das medidas 
necessárias para dar cumprimento às suas 
obrigações nos termos da legislação 
comunitária, nomeadamente através da 
cessação de determinadas práticas.

funcionamento e a integridade do sistema 
financeiro, a Autoridade, nos termos da 
legislação referida na legislação referida no 
artigo 1.º, n.º 2, adopta uma decisão 
específica endereçada a uma entidade 
envolvida nos mercados financeiros 
exigindo-lhe a adopção das medidas 
necessárias para dar cumprimento às suas 
obrigações nos termos da legislação da 
União, nomeadamente através da cessação 
de determinadas práticas.

Or. en

Justificação

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with ESMA’s own capacity to investigate 
the alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.

Alteração 324
Kay Swinburne, Ivo Strejèek

Proposta de resolução
Artigo 9 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A decisão da Autoridade tem de ser 
conforme com a decisão adoptada pela 
Comissão nos termos do n.º 4. 

A decisão da Autoridade tem de ser 
conforme com o parecer formal emitido
pela Comissão nos termos do n.º 4. 

Or. en
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Alteração 325
Gianni Pittella

Proposta de resolução
Artigo 9 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A decisão da Autoridade tem de ser 
conforme com a decisão adoptada pela 
Comissão nos termos do n.º 4. 

A decisão da Autoridade tem de ser 
conforme com a decisão adoptada nos 
termos do n.º 4. 

Or. en

Justificação

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with ESMA’s own capacity to investigate 
the alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.

Alteração 326
Udo Bullmann

Proposta de resolução
Artigo 9 – n.º 6 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Quaisquer despesas jurídicas ou custas 
judiciais decorrentes do procedimento 
acima descrito serão suportadas pela 
Comissão, em nome da Autoridade.

Or. en
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Alteração 327
Gianni Pittella

Proposta de resolução
Artigo 9 – n.º 7 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As decisões adoptadas ao abrigo do n.º 6 
são aplicáveis, se for caso disso, a todas as 
instituições financeiras relevantes que 
operam na jurisdição em situação de 
incumprimento.

Or. en

Justificação

Para garantir a igualdade de condições, nos casos em que a Autoridade adopte uma decisão 
específica endereçada a uma instituição financeira, essa decisão também deve ser aplicável a 
todas as outras entidades envolvidas nos mercados, nacionais e transfronteiras, que operam 
no Estado-Membro em causa. Deve aplicar-se o princípio de “cumprir ou explicar” as 
medidas adoptadas pela autoridade competente para dar seguimento às decisões da 
Autoridade, as quais não devem ser apenas “compatíveis” com essas decisões.

Alteração 328
Kay Swinburne, Ivo Strejèek

Proposta de resolução
Artigo 9 – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Qualquer medida adoptada pelas 
autoridades nacionais de supervisão em 
relação aos factos que sejam objecto de 
uma decisão nos termos dos n.os 4 ou 6 
deve ser compatível com essas decisões.

Ao adoptar uma medida em relação a 
questões que sejam objecto de um parecer 
formal nos termos dos n.os 4 ou 6 as 
autoridades nacionais de supervisão 
devem respeitar o parecer formal ou a 
decisão.

Or. en
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Alteração 329
Gianni Pittella

Proposta de resolução
Artigo 9 – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Qualquer medida adoptada pelas 
autoridades nacionais de supervisão em 
relação aos factos que sejam objecto de 
uma decisão nos termos dos n.os 4 ou 6 
deve ser compatível com essas decisões.

Ao adoptar uma medida em relação a 
questões que sejam objecto de uma decisão 
nos termos dos n.os 4 ou 6 as autoridades 
nacionais de supervisão devem respeitar 
essa decisão.

Or. en

Justificação

Para garantir a igualdade de condições, nos casos em que a Autoridade adopte uma decisão 
específica endereçada a uma instituição financeira, essa decisão também deve ser aplicável a 
todas as outras entidades envolvidas nos mercados, nacionais e transfronteiras, que operam 
no Estado-Membro em causa. Deve aplicar-se o princípio de “cumprir ou explicar” às 
medidas adoptadas pela autoridade competente para dar seguimento às decisões da 
Autoridade, as quais não devem ser apenas “compatíveis” com essas decisões.

Alteração 330
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de resolução
Artigo 9 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. No seu relatório anual, a Autoridade 
explicita quais foram as autoridades 
nacionais e as entidades participantes nos 
mercados financeiros que não deram 
cumprimento às decisões referidas no 
n.º 4 e no n.º 6.

Or. en
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Alteração 331
Peter Skinner

Proposta de resolução
Artigo 9 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. As decisões adoptadas ao abrigo do 
n.º 6 são aplicáveis a todas as instituições 
financeiras relevantes que operam na 
jurisdição em situação de incumprimento.

Or. en

Justificação

Para garantir a igualdade de condições, nos casos em que a Autoridade adopte uma decisão 
específica endereçada a uma instituição financeira, em relação à aplicação coerente das 
regras, essa decisão também deve ser aplicável a todas as outras entidades participantes nos 
mercados, nacionais e transfronteiras, que operam no Estado-Membro em causa.

Alteração 332
Sari Essayah

Proposta de resolução
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Article 10.° Suprimido
Actuação em situações de emergência

1. Caso ocorram acontecimentos adversos 
que possam pôr seriamente em causa o 
bom funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade de 
todo ou de parte do sistema financeiro na 
Comunidade, a Comissão, por sua própria 
iniciativa ou no seguimento de um pedido 
da Autoridade, do Conselho ou do CERS, 
pode adoptar uma decisão endereçada à 
Autoridade declarando a existência de 
uma situação de emergência para efeitos 
do presente regulamento.
2. Nos casos em que a Comissão tenha 
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adoptado uma decisão nos termos do 
n.º 1, a Autoridade pode adoptar decisões 
individuais que exijam que as autoridades 
nacionais de supervisão adoptem as 
medidas necessárias, em conformidade 
com a legislação referida no artigo 1.º, 
n.º 2, para dar resposta a qualquer risco 
de perturbação do bom funcionamento e 
da integridade dos mercados financeiros, 
assegurando-se de que as entidades 
envolvidas nos mercados financeiros e as 
autoridades nacionais de supervisão 
cumpram os requisitos definidos por essa 
legislação.
3. Sem prejuízo dos poderes atribuídos à 
Comissão ao abrigo do artigo 226.º do 
Tratado, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
cumpra a decisão da Autoridade referida 
no n.º 2 no prazo aí estabelecido, a 
Autoridade pode, quando os requisitos 
pertinentes da legislação referida no 
artigo 1.º, n.º 2, forem directamente 
aplicáveis às entidades envolvidas nos 
mercados financeiros, adoptar uma 
decisão específica endereçada a uma 
entidade envolvida nos mercados 
financeiros, exigindo-lhe a adopção das 
medidas necessárias para dar 
cumprimento às suas obrigações nos 
termos dessa legislação, nomeadamente 
através da cessação de determinadas 
práticas.
4. As decisões adoptadas ao abrigo do 
n.º 3 prevalecem sobre qualquer decisão 
anteriormente adoptada pelas autoridades 
nacionais de supervisão em relação à 
mesma questão.
Qualquer medida adoptada pelas 
autoridades nacionais de supervisão em 
relação aos factos que sejam objecto de 
uma decisão nos termos dos n.os 2 ou 3 
deve ser compatível com essas decisões.

Or. en
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Alteração 333
Diogo Feio

Proposta de resolução
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso ocorram acontecimentos adversos 
que possam pôr seriamente em causa o 
bom funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade de 
todo ou de parte do sistema financeiro na 
Comunidade, a Comissão, por sua própria 
iniciativa ou no seguimento de um pedido 
da Autoridade, do Conselho ou do CERS, 
pode adoptar uma decisão endereçada à 
Autoridade declarando a existência de uma 
situação de emergência para efeitos do 
presente regulamento.

1. Caso ocorram acontecimentos adversos 
que possam pôr seriamente em causa o 
bom funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade de 
todo ou de parte do sistema financeiro na 
União Europeia, o Conselho, após 
consultas adequadas com a Comissão, ou 
o CERS, e sempre que adequado, as 
Autoridades Europeias de Supervisão,
podem adoptar uma decisão endereçada à 
Autoridade declarando a existência de uma 
situação de emergência para efeitos do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 334
Kay Swinburne, Ivo Strejèek

Proposta de resolução
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso ocorram acontecimentos adversos 
que possam pôr seriamente em causa o 
bom funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade de 
todo ou de parte do sistema financeiro na 
Comunidade, a Comissão, por sua própria 
iniciativa ou no seguimento de um pedido 
da Autoridade, do Conselho ou do CERS, 
pode adoptar uma decisão endereçada à 
Autoridade declarando a existência de uma 
situação de emergência para efeitos do 
presente regulamento.

1. Caso ocorram acontecimentos adversos 
que possam pôr seriamente em causa o 
bom funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade de 
todo ou de parte do sistema financeiro na 
União Europeia, o Conselho, por sua 
própria iniciativa ou no seguimento de um 
pedido da Autoridade, da Comissão, ou do 
CERS, pode adoptar uma decisão 
endereçada à Autoridade declarando a 
existência de uma situação de emergência 
para efeitos do presente regulamento.

Or. en
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Alteração 335
Gianni Pittella

Proposta de resolução
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso ocorram acontecimentos adversos 
que possam pôr seriamente em causa o 
bom funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade de 
todo ou de parte do sistema financeiro na 
Comunidade, a Comissão, por sua própria 
iniciativa ou no seguimento de um pedido 
da Autoridade, do Conselho ou do CERS, 
pode adoptar uma decisão endereçada à 
Autoridade declarando a existência de uma 
situação de emergência para efeitos do 
presente regulamento.

1. Caso ocorram acontecimentos adversos 
que possam pôr seriamente em causa o 
bom funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade de 
todo ou de parte do sistema financeiro na 
União Europeia, o CERS, por sua própria 
iniciativa ou no seguimento de um pedido 
da Autoridade, do Conselho, do 
Parlamento Europeu, ou da Comissão, 
pode emitir um aviso declarando a 
existência de uma situação de emergência. 
Este alerta habilitará a Autoridade a 
adoptar, sem mais requisitos
suplementares, as decisões individuais 
referidas no n.º 3.

Or. en

Justificação

The ESRB is very well placed to identify potential emergency situations since it is a technical 
body established to monitor and assess potential threats to financial stability. An integrated 
European market for financial services requires coordinated actions by competent national 
authorities to address emergency situations. The Authority has a role to play to facilitate 
cooperation and information exchange between the relevant competent national authorities 
and foster efficient coordination of national actions. Article 10 should clearly provide for 
such tasks to the Authority.

Alteração 336
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de resolução
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso ocorram acontecimentos adversos 
que possam pôr seriamente em causa o 

1. Caso ocorram acontecimentos adversos 
que possam pôr seriamente em causa o 
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bom funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade de 
todo ou de parte do sistema financeiro na 
Comunidade, a Comissão, por sua própria 
iniciativa ou no seguimento de um pedido 
da Autoridade, do Conselho ou do CERS,
pode adoptar uma decisão endereçada à 
Autoridade declarando a existência de uma 
situação de emergência para efeitos do 
presente regulamento.

bom funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade de 
todo ou de parte do sistema financeiro na 
União, o CERS, por sua própria iniciativa 
ou no seguimento de um pedido da 
Autoridade, do Parlamento Europeu ou de 
um Estado Membro, pode adoptar uma 
decisão endereçada à Autoridade 
declarando a existência de uma situação de 
emergência para efeitos do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 337
Marta Andreasen

Proposta de resolução
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso ocorram acontecimentos adversos 
que possam pôr seriamente em causa o 
bom funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade de 
todo ou de parte do sistema financeiro na 
Comunidade, a Comissão, por sua própria 
iniciativa ou no seguimento de um pedido 
da Autoridade, do Conselho ou do CERS, 
pode adoptar uma decisão endereçada à 
Autoridade declarando a existência de uma 
situação de emergência para efeitos do 
presente regulamento.

1. Caso ocorram acontecimentos adversos 
que possam pôr seriamente em causa o 
bom funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade de 
todo ou de parte do sistema financeiro na 
União Europeia, o CERS, pode adoptar 
uma decisão endereçada à Autoridade 
declarando a existência de uma situação de 
emergência para efeitos do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

O CERS deverá poder actuar rapidamente em caso de emergência.
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Alteração 338
Udo Bullmann

Proposta de resolução
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso ocorram acontecimentos adversos 
que possam pôr seriamente em causa o 
bom funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade de 
todo ou de parte do sistema financeiro na 
Comunidade, a Comissão, por sua própria 
iniciativa ou no seguimento de um pedido 
da Autoridade, do Conselho ou do CERS, 
pode adoptar uma decisão endereçada à 
Autoridade declarando a existência de uma 
situação de emergência para efeitos do 
presente regulamento.

1. Caso ocorram acontecimentos adversos 
que possam pôr seriamente em causa o 
bom funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade de 
todo ou de parte do sistema financeiro na 
União Europeia, a Comissão ou o 
Presidente da Autoridade, por sua própria 
iniciativa ou no seguimento de um pedido 
do Conselho, do CERS, do Parlamento 
Europeu ou do Grupo das Partes 
Interessadas pode adoptar uma decisão 
declarando a existência de uma situação de 
emergência para efeitos do presente 
regulamento

Or. en

Alteração 339
Peter Skinner

Proposta de resolução
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso ocorram acontecimentos adversos 
que possam pôr seriamente em causa o 
bom funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade de 
todo ou de parte do sistema financeiro na 
Comunidade, a Comissão, por sua própria 
iniciativa ou no seguimento de um pedido 
da Autoridade, do Conselho ou do CERS, 
pode adoptar uma decisão endereçada à 
Autoridade declarando a existência de uma 
situação de emergência para efeitos do 
presente regulamento.

1. Caso ocorram acontecimentos adversos 
que possam pôr seriamente em causa o 
bom funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade de 
todo ou de parte do sistema financeiro na 
União, a Comissão, no seguimento de uma 
recomendação do CERS, pode adoptar 
uma decisão endereçada à Autoridade 
declarando a existência de uma situação de 
emergência para efeitos do presente 
regulamento.
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Or. en

Justificação

O CERS é o organismo mais adequado para declarar uma emergência. No entanto, como a 
avaliação da existência ou não de uma situação de emergência exige um elevado grau de 
arbítrio de apreciação, nos termos do direito convencional, é necessário que a Comissão seja 
a entidade jurídica que toma a decisão final e que lhe seja conferido um grau de apreciação 
sobre a adopção dessa decisão. Ao abrigo do direito convencional, é igualmente necessário 
que a Autoridade adquira, através de uma decisão da Comissão, os poderes suplementares 
que lhe são atribuídos nas demais disposições do artigo 10.º.

Alteração 340
Peter Skinner

Proposta de resolução
Artigo 10 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As conclusões do CERS são objecto 
de uma troca de pontos de vista 
subsequente entre o Presidente do CERS, 
o Parlamento Europeu e o Comissário 
competente, e devem tornar-se efectivas o 
mais rapidamente possível.

Or. en

Justificação

É necessário que o CERS e a Comissão expliquem ao Parlamento por que razão entenderam 
necessário declarar uma emergência, a fim de introduzir a supervisão democrática no 
processo.

Alteração 341
Diogo Feio

Proposta de resolução
Artigo 10 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Assim que emitir um alerta, o 
Conselho notifica-o simultaneamente ao 
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Parlamento Europeu, ao CERS, à 
Comissão e à Autoridade Europeia de 
Supervisão.

Or. en

Alteração 342
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de resolução
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nos casos em que a Comissão tenha 
adoptado uma decisão nos termos do n.º 1, 
a Autoridade pode adoptar decisões 
individuais que exijam que as autoridades 
nacionais de supervisão adoptem as 
medidas necessárias, em conformidade 
com a legislação referida no artigo 1.º, 
n.º 2, para dar resposta a qualquer risco de 
perturbação do bom funcionamento e da 
integridade dos mercados financeiros, 
assegurando-se de que as entidades 
envolvidas nos mercados financeiros e as 
autoridades nacionais de supervisão 
cumpram os requisitos definidos por essa 
legislação.

2. Nos casos em que o CERS tenha emitido 
um alerta nos termos do n.º 1, ou quando 
a Comissão ou o Conselho, por sua 
própria iniciativa ou no seguimento de 
um pedido da Autoridade, do Parlamento 
Europeu ou de um Estado-Membro, 
adopte uma decisão que determine a 
existência de circunstâncias semelhantes 
ou justificadas em que são necessárias 
medidas coordenadas por parte das 
autoridades nacionais para dar resposta a 
acontecimentos adversos que possam pôr 
seriamente em causa o bom 
funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade de 
todo ou de parte do sistema financeiro na 
União Europeia, a Autoridade pode 
adoptar, sem mais exigências, decisões 
individuais que exijam que as autoridades 
nacionais de supervisão adoptem as 
medidas necessárias, em conformidade 
com a legislação referida no artigo 1.º, 
n.º 2, para dar resposta a qualquer risco de 
perturbação do bom funcionamento e da 
integridade dos mercados financeiros, 
assegurando-se de que as entidades 
envolvidas nos mercados financeiros e as 
autoridades nacionais de supervisão 
cumpram os requisitos definidos por essa 
legislação.

Or. en
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Alteração 343
Gianni Pittella

Proposta de resolução
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nos casos em que a Comissão tenha 
adoptado uma decisão nos termos do 
n.º 1, a Autoridade pode adoptar decisões 
individuais que exijam que as autoridades 
nacionais de supervisão adoptem as 
medidas necessárias, em conformidade 
com a legislação referida no artigo 1.º, 
n.º 2, para dar resposta a qualquer risco
de perturbação do bom funcionamento e 
da integridade dos mercados financeiros, 
assegurando-se de que as entidades 
envolvidas nos mercados financeiros e as 
autoridades nacionais de supervisão 
cumpram os requisitos definidos por essa 
legislação.

2. Nos casos em que o CERS entenda que 
são necessárias medidas coordenadas por 
parte das autoridades nacionais para dar 
resposta a acontecimentos adversos que 
possam causar perturbação do bom 
funcionamento e da integridade dos 
mercados financeiros, a Autoridade adopta 
as decisões individuais em conformidade 
com a legislação referida no artigo 1.º, 
n.º 2, para dar resposta a tais 
acontecimentos, assegurando-se de que as 
entidades envolvidas nos mercados 
financeiros e as autoridades competentes 
cumpram os requisitos definidos por essa 
legislação.

Or. en

Justificação

A criação do mercado único de serviços financeiros da UE impõe que se adoptem medidas 
coordenadas para enfrentar potenciais situações de emergência, uma vez que a crise num 
Estado-Membro se pode propagar rapidamente a nível transfronteiras. Por conseguinte, é 
necessário esclarecer que a possibilidade de a Autoridade tomar decisões directamente 
aplicáveis às autoridades nacionais de supervisão se enquadra nas funções da Autoridade em 
matéria de facilitação e coordenação das acções nacionais.

Alteração 344
Thomas Mann

Proposta de resolução
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nos casos em que a Comissão tenha 
adoptado uma decisão nos termos do n.º 1, 

2. Nos casos em que tenha sido declarada 
uma situação de emergência nos termos 
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a Autoridade pode adoptar decisões 
individuais que exijam que as autoridades 
nacionais de supervisão adoptem as 
medidas necessárias, em conformidade 
com a legislação referida no artigo 1.º, 
n.º 2, para dar resposta a qualquer risco de 
perturbação do bom funcionamento e da 
integridade dos mercados financeiros, 
assegurando-se de que as entidades 
envolvidas nos mercados financeiros e as 
autoridades nacionais de supervisão 
cumpram os requisitos definidos por essa 
legislação.

do n.º 1, a Autoridade deve adoptar as
decisões individuais necessárias para que 
as autoridades nacionais de supervisão 
adoptem as medidas necessárias, tendo em 
especial atenção o seu impacto no 
orçamento dos Estados-Membros, em 
conformidade com a legislação referida no 
artigo 1.º, n.º 2, para dar resposta a 
qualquer risco de perturbação do bom 
funcionamento e da integridade dos 
mercados financeiros, assegurando-se de 
que as entidades envolvidas nos mercados 
financeiros e as autoridades nacionais de 
supervisão cumpram os requisitos 
definidos por essa legislação.

Or. en

Alteração 345
Diogo Feio

Proposta de resolução
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nos casos em que a Comissão tenha 
adoptado uma decisão nos termos do n.º 1, 
a Autoridade pode adoptar decisões 
individuais que exijam que as autoridades 
nacionais de supervisão adoptem as 
medidas necessárias, em conformidade 
com a legislação referida no artigo 1.º, 
n.º 2, para dar resposta a qualquer risco de 
perturbação do bom funcionamento e da
integridade dos mercados financeiros, 
assegurando-se de que as entidades 
envolvidas nos mercados financeiros e as 
autoridades nacionais de supervisão 
cumpram os requisitos definidos por essa 
legislação.

2. Nos casos em que tenha sido declarada 
uma situação de emergência nos termos 
do n.º 1, a Autoridade pode adoptar 
decisões endereçadas às autoridades 
nacionais de supervisão dos 
Estados-Membros, exigindo-lhes que 
adoptem as medidas necessárias, em 
conformidade com a legislação referida no 
artigo 1.º, n.º 2, para dar resposta a 
qualquer risco de perturbação do bom 
funcionamento e da integridade dos 
mercados financeiros, assegurando-se de 
que as entidades envolvidas nos mercados 
financeiros e as autoridades nacionais de 
supervisão cumpram os requisitos 
definidos por essa legislação.

Or. en
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Alteração 346
Kay Swinburne, Ivo Strejèek

Proposta de resolução
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nos casos em que a Comissão tenha 
adoptado uma decisão nos termos do n.º 1, 
a Autoridade pode adoptar decisões 
individuais que exijam que as autoridades 
nacionais de supervisão adoptem as 
medidas necessárias, em conformidade 
com a legislação referida no artigo 1.º, 
n.º 2, para dar resposta a qualquer risco de 
perturbação do bom funcionamento e da 
integridade dos mercados financeiros, 
assegurando-se de que as entidades 
envolvidas nos mercados financeiros e as 
autoridades nacionais de supervisão 
cumpram os requisitos definidos por essa 
legislação.

2. Nos casos em que seja declarada a 
existência de uma situação de emergência 
nos termos do n.º 1, a Autoridade pode 
adoptar decisões endereçadas às 
autoridades nacionais de supervisão dos 
Estados-Membros, exigindo-lhes que 
adoptem as medidas necessárias, em 
conformidade com a legislação referida no 
artigo 1.º, n.º 2, para dar resposta a 
qualquer risco de perturbação do bom 
funcionamento e da integridade dos 
mercados financeiros, assegurando-se de 
que as entidades envolvidas nos mercados 
financeiros e as autoridades nacionais de 
supervisão cumpram os requisitos 
definidos por essa legislação.

Or. en

Alteração 347
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de resolução
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nos casos em que a Comissão tenha 
adoptado uma decisão nos termos do n.º 1, 
a Autoridade pode adoptar decisões 
individuais que exijam que as autoridades 
nacionais de supervisão adoptem as 
medidas necessárias, em conformidade 
com a legislação referida no artigo 1.º, 
n.º 2, para dar resposta a qualquer risco de 
perturbação do bom funcionamento e da 
integridade dos mercados financeiros, 

2. Nos casos em que o CERS tenha 
adoptado uma decisão nos termos do n.º 1, 
a Autoridade pode adoptar decisões 
individuais que exijam que as autoridades 
nacionais de supervisão adoptem as 
medidas necessárias, em conformidade 
com o presente regulamento e a legislação 
referida no artigo 1.º, n.º 2, para dar 
resposta a qualquer risco de perturbação do 
bom funcionamento e da integridade dos 
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assegurando-se de que as entidades 
envolvidas nos mercados financeiros e as 
autoridades nacionais de supervisão 
cumpram os requisitos definidos por essa 
legislação.

mercados financeiros, assegurando-se de 
que as entidades envolvidas nos mercados 
financeiros e as autoridades nacionais de 
supervisão cumpram os requisitos 
definidos por essa legislação.

Or. en

Alteração 348
Diogo Feio

Proposta de resolução
Artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Caso ocorram acontecimentos 
adversos que possam pôr seriamente em 
causa o bom funcionamento e a 
integridade dos mercados financeiros ou a 
estabilidade de todo ou de parte do 
sistema financeiro na União Europeia, a 
Autoridade facilita activamente e, quando 
se considere necessário, coordena 
quaisquer medidas tomadas pelas 
autoridades nacionais competentes de 
supervisão.

Or. en

Alteração 349
Kay Swinburne, Ivo Strejèek

Proposta de resolução
Artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2 -A Caso ocorram acontecimentos 
adversos que possam pôr seriamente em 
causa o bom funcionamento e a 
integridade dos mercados financeiros ou a 
estabilidade de todo ou de parte do 
sistema financeiro na União Europeia, a 
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Autoridade facilita activamente e, quando 
se considere necessário, coordena 
quaisquer medidas tomadas pelas 
autoridades nacionais competentes de 
supervisão.

Or. en

Alteração 350
Kay Swinburne, Ivo Strejèek

Proposta de resolução
Artigo 10 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. O Conselho analisa a decisão 
adoptada nos termos do n.º 1 a intervalos 
adequados, pelo menos, uma vez por mês 
e declara a suspensão da situação de 
emergência, o mais rapidamente possível.

Or. en

Alteração 351
Diogo Feio

Proposta de resolução
Artigo 10 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. O Conselho analisa a decisão 
adoptada nos termos do n.º 1 a intervalos 
adequados, pelo menos, uma vez por mês 
e declara a suspensão da situação de 
emergência, o mais rapidamente possível.

Or. en
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Alteração 352
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta de resolução
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo dos poderes atribuídos à 
Comissão ao abrigo do artigo 226.º do 
Tratado, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
cumpra a decisão da Autoridade referida 
no n.º 2 no prazo aí estabelecido, a 
Autoridade pode, quando os requisitos 
pertinentes da legislação referida no 
artigo 1.º, n.º 2, forem directamente 
aplicáveis às entidades envolvidas nos 
mercados financeiros, adoptar uma 
decisão específica endereçada a uma 
entidade envolvida nos mercados 
financeiros, exigindo-lhe a adopção das 
medidas necessárias para dar 
cumprimento às suas obrigações nos 
termos dessa legislação, nomeadamente 
através da cessação de determinadas 
práticas.

Suprimido

Or. en

Alteração 353
Gianni Pittella

Proposta de resolução
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo dos poderes atribuídos à 
Comissão ao abrigo do artigo 226.º do 
Tratado, nos casos em que uma autoridade 
nacional de supervisão não cumpra a 
decisão da Autoridade referida no n.º 2 no 
prazo aí estabelecido, a Autoridade pode, 
quando os requisitos pertinentes da 
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2, 

3. Sem prejuízo dos poderes atribuídos à 
Comissão ao abrigo do artigo 258.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
cumpra a decisão da Autoridade referida 
no n.º 2 no prazo aí estabelecido, a 
Autoridade deve, nos termos da legislação 
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forem directamente aplicáveis às 
entidades envolvidas nos mercados 
financeiros, adoptar uma decisão 
específica endereçada a uma entidade 
envolvida nos mercados financeiros, 
exigindo-lhe a adopção das medidas 
necessárias para dar cumprimento às suas 
obrigações nos termos dessa legislação, 
nomeadamente através da cessação de 
determinadas práticas.

referida no artigo 1.º, n.º 2, adoptar uma 
decisão específica endereçada a uma 
entidade envolvida nos mercados 
financeiros, exigindo-lhe a adopção das 
medidas necessárias para dar cumprimento 
às suas obrigações nos termos dessa 
legislação, nomeadamente através da 
cessação de determinadas práticas.

Or. en

Justificação

Para assegurar a estabilidade do mercado único da UE, o âmbito das decisões individuais 
directamente aplicáveis às instituições financeiras em caso de situações de emergência não 
deve ser limitado.

Alteração 354
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta de resolução
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. As decisões adoptadas ao abrigo do 
n.º 3 prevalecem sobre qualquer decisão 
anteriormente adoptada pelas autoridades 
nacionais de supervisão em relação à 
mesma questão.

Suprimido

Or. en

Alteração 355
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta de resolução
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Qualquer medida adoptada pelas 
autoridades nacionais de supervisão em 

Suprimido
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relação aos factos que sejam objecto de 
uma decisão nos termos dos n.os 2 ou 3 
deve ser compatível com essas decisões.

Or. en

Alteração 356
Gianni Pittella

Proposta de resolução
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Qualquer medida adoptada pelas 
autoridades nacionais de supervisão em 
relação aos factos que sejam objecto de 
uma decisão nos termos dos n.os 2 ou 3 
deve ser compatível com essas decisões.

Qualquer medida adoptada pelas 
autoridades nacionais de supervisão em 
relação aos factos que sejam objecto de 
uma decisão nos termos dos n.os 2 ou 3 
deve conformar-se com essas decisões. A 
não conformidade deve ser devidamente 
justificada, por escrito, pelas autoridades 
competentes ao CERS e à Autoridade.

Or. en

Justificação

O princípio de “cumprir ou explicar” oferecerá às autoridades nacionais de supervisão um 
incentivo para cumprirem as decisões das Autoridades com o objectivo de enfrentar 
potenciais situações de emergência.

Alteração 357
Corien Wortmann-Kool

Proposta de resolução
Artigo 10 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Caso o CERS tenha adoptado uma 
decisão nos termos do n.º 1, analisa esta 
decisão periodicamente e, a pedido da 
Autoridade, do Parlamento, do Conselho 
ou da Comissão, declara a suspensão da 
situação de emergência quando for 
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adequado.  

Or. en

Justificação

A situação de emergência declarada no artigo 10.º deve ser atentamente acompanhada. Além 
disso, o CERS deve poder declarar a suspensão da situação de emergência.  

Alteração 358
Peter Skinner

Proposta de resolução
Artigo 10 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão pode revogar a sua 
decisão nos termos do n.º 1, na sequência 
de uma recomendação do Conselho 
Europeu do Risco Sistémico, ou a pedido 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. en

Justificação

O CERS é o organismo mais adequado para declarar o fim da situação de emergência. O 
Parlamento e o Conselho devem poder solicitar que se ponha termo à declaração de um 
período de crise. No entanto, como a avaliação sobre se uma emergência terminou ou não 
exige um elevado grau de arbítrio de apreciação, nos termos do direito convencional é 
necessário que a Comissão seja a entidade jurídica que revoga a sua decisão, e que lhe seja 
dado um grau de apreciação sobre a adopção dessa decisão.

Alteração 359
Marianne Thyssen

Proposta de resolução
Artigo 10 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão analisa esta decisão 
periodicamente e a pedido da AES, do 
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CERS ou do Conselho.

Or. en

Justificação

Propõe-se que a iniciativa de determinar a existência de uma situação de emergência também 
deve competir às AES. 

Alteração 360
Marianne Thyssen

Proposta de resolução
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Article 10.°-A
Quando o nível de emergência de uma 
situação exigir medidas imediatas e não 
for possível aguardar uma decisão do 
CERS, a Autoridade pode adoptar 
decisões geral e directamente aplicáveis às 
entidades envolvidas nos mercados 
financeiros. Estas medidas de emergência 
serão imediatamente notificadas ao 
CERS. Se o CERS não confirmar a 
situação de emergência num prazo de 15 
dias, as medidas expirarão.

Or. en

Justificação

Há casos que exigem uma adopção muito rápida de medidas, sendo difícil esperar por um 
processo de decisão completo do CERS. Por conseguinte, será útil permitir que as AES 
tomem decisões de emergência, na condição de estas serem imediatamente notificadas ao 
CERS e não serem válidas por mais de duas semanas, ou após a situação de emergência ter 
sido confirmada pelo CERS. 
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Alteração 361
Peter Skinner

Proposta de resolução
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo dos poderes definidos no 
artigo 9.º, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
concorde com um procedimento ou com o 
teor de uma medida adoptada por outra 
autoridade nacional de supervisão, ou com 
o facto de essa outra autoridade não ter 
adoptado qualquer medida em relação à 
qual esteja obrigada, nos termos da 
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2, a 
cooperar, coordenar a sua actuação ou 
adoptar decisões conjuntas com outras 
autoridades nacionais de supervisão de 
mais de um Estado-Membro, a Autoridade, 
a pedido de uma ou mais das autoridades 
nacionais de supervisão em questão, pode 
dar-lhes assistência na procura de um 
acordo em conformidade com o 
procedimento definido no n.º 2.

1. Sem prejuízo dos poderes definidos no 
artigo 9.º, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
concorde com um procedimento ou com o 
teor de uma medida adoptada por outra 
autoridade nacional de supervisão, ou com 
o facto de essa outra autoridade não ter 
adoptado qualquer medida em relação à 
qual esteja obrigada, nos termos da 
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2, a 
cooperar, coordenar a sua actuação ou 
adoptar decisões conjuntas com outras 
autoridades nacionais de supervisão de 
mais de um Estado-Membro, e não atribua 
a responsabilidade em última instância ao 
supervisor de grupo, a Autoridade, por 
iniciativa própria, a Autoridade, a pedido 
de uma ou mais das autoridades nacionais 
de supervisão em questão, pode assumir a 
direcção na assistência a essas 
autoridades na procura de um acordo em 
conformidade com o procedimento 
definido no n.º 2.

Or. en

Justificação

Caso a legislação sectorial já atribua a responsabilidade máxima a um supervisor de grupo, 
é importante esclarecer que este tem precedência sobre as competências da AES. Se assim 
não fosse, poderia haver confusão entre a precedência da legislação sectorial e a 
competência da AES, que decorre, em última análise, da legislação sectorial.
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Alteração 362
Thomas Mann

Proposta de resolução
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo dos poderes definidos no 
artigo 9.º, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
concorde com um procedimento ou com o 
teor de uma medida adoptada por outra 
autoridade nacional de supervisão, ou com 
o facto de essa outra autoridade não ter 
adoptado qualquer medida em relação à 
qual esteja obrigada, nos termos da 
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2, a 
cooperar, coordenar a sua actuação ou 
adoptar decisões conjuntas com outras 
autoridades nacionais de supervisão de 
mais de um Estado-Membro, a Autoridade, 
a pedido de uma ou mais das autoridades 
nacionais de supervisão em questão, pode 
dar-lhes assistência na procura de um 
acordo em conformidade com o 
procedimento definido no n.º 2.

1. Sem prejuízo dos poderes definidos no 
artigo 9.º, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
concorde com um procedimento ou com o 
teor de uma medida adoptada por outra 
autoridade nacional de supervisão, ou com 
o facto de essa outra autoridade não ter 
adoptado qualquer medida em relação à 
qual esteja obrigada, nos termos da 
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2, a 
cooperar, coordenar a sua actuação ou 
adoptar decisões conjuntas com outras 
autoridades nacionais de supervisão de 
mais de um Estado-Membro, a Autoridade, 
por iniciativa própria ou a pedido de uma 
ou mais das autoridades nacionais de 
supervisão em questão, deve assumir a 
direcção na assistência a essas 
autoridades na procura de um acordo em 
conformidade com o procedimento 
definido no n.ºs 2 e 4, no respeito dos 
interesses nacionais.

Or. en

Alteração 363
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta de resolução
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo dos poderes definidos no 
artigo 9.º, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
concorde com um procedimento ou com o 
teor de uma medida adoptada por outra 
autoridade nacional de supervisão, ou com 
o facto de essa outra autoridade não ter 

1. Sem prejuízo dos poderes definidos no 
artigo 9.º, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
concorde com um procedimento ou com o 
teor de uma medida adoptada por outra 
autoridade nacional de supervisão, ou com 
o facto de essa outra autoridade não ter 
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adoptado qualquer medida em relação à 
qual esteja obrigada, nos termos da 
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2, a 
cooperar, coordenar a sua actuação ou 
adoptar decisões conjuntas com outras 
autoridades nacionais de supervisão de 
mais de um Estado-Membro, a Autoridade, 
a pedido de uma ou mais das autoridades 
nacionais de supervisão em questão, pode 
dar-lhes assistência na procura de um 
acordo em conformidade com o 
procedimento definido no n.º 2.

adoptado qualquer medida em relação à 
qual esteja obrigada, nos termos da 
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2, a 
cooperar, coordenar a sua actuação ou 
adoptar decisões conjuntas com outras 
autoridades nacionais de supervisão de 
mais de um Estado-Membro, a Autoridade, 
a pedido de uma ou mais das autoridades 
nacionais de supervisão em questão, pode 
assumir a direcção na assistência a essas 
autoridades na procura de um acordo em 
conformidade com o procedimento 
definido no n.º 2.

Or. en

Alteração 364
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Proposta de resolução
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo dos poderes definidos no 
artigo 9.º, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
concorde com um procedimento ou com o 
teor de uma medida adoptada por outra 
autoridade nacional de supervisão, ou com 
o facto de essa outra autoridade não ter 
adoptado qualquer medida em relação à 
qual esteja obrigada, nos termos da 
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2, a 
cooperar, coordenar a sua actuação ou 
adoptar decisões conjuntas com outras 
autoridades nacionais de supervisão de 
mais de um Estado-Membro, a 
Autoridade, a pedido de uma ou mais das 
autoridades nacionais de supervisão em 
questão, pode dar-lhes assistência na 
procura de um acordo em conformidade 
com o procedimento definido no n.º 2.

1. Sem prejuízo dos poderes definidos no 
artigo 9.º, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
concorde com um procedimento ou com o 
teor de uma medida adoptada por outra 
autoridade nacional de supervisão, ou com 
o facto de essa outra autoridade não ter 
adoptado qualquer medida nos casos 
especificados na legislação referida no 
artigo 1.º, n.º 2, a cooperar, coordenar a sua 
actuação ou adoptar decisões conjuntas 
com outras autoridades nacionais de 
supervisão de mais de um Estado-Membro, 
a Autoridade, a pedido de uma ou mais das 
autoridades nacionais de supervisão em 
questão, pode dar-lhes assistência na 
procura de um acordo em conformidade 
com o procedimento definido no n.º 2.
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Or. en

Alteração 365
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Proposta de resolução
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo dos poderes definidos no 
artigo 9.º, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
concorde com um procedimento ou com o 
teor de uma medida adoptada por outra 
autoridade nacional de supervisão, ou com 
o facto de essa outra autoridade não ter 
adoptado qualquer medida em relação à 
qual esteja obrigada, nos termos indicados 
na legislação referida no artigo 1.º, n.º 2, a 
cooperar, coordenar a sua actuação ou 
adoptar decisões conjuntas com outras 
autoridades nacionais de supervisão de 
mais de um Estado-Membro, a 
Autoridade, a pedido de uma ou mais das 
autoridades nacionais de supervisão em 
questão, pode dar-lhes assistência na 
procura de um acordo em conformidade 
com o procedimento definido no n.º 2.

1. Sem prejuízo dos poderes definidos no 
artigo 9.º, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
concorde com um procedimento ou com o 
teor de uma medida adoptada por outra 
autoridade nacional de supervisão, ou com 
o facto de essa outra autoridade não ter 
adoptado qualquer medida nos termos 
indicados na legislação referida no artigo 
1.º, n.º 2, a Autoridade, a pedido de uma ou 
mais das autoridades nacionais de 
supervisão em questão, pode dar-lhes 
assistência na procura de um acordo em 
conformidade com o procedimento 
definido no n.º 2.

Or. en

Justificação

Taking into account the importance and possible future disputes, it is recommended to 
explicitly indicate in the sectoral legislation the exact scope of the “binding mediation 
procedure”. It is one of the most important tools granted to ESMA, which can be used to 
intervene into very core responsibilities of the supervisors. For this reasons there shall be no 
uncertainties in this field. It would be also wise to disuse this problem further while  
negotiating the future directives amending the sectoral legislation. The given draft Regulation 
shall only indicate the powers of the ESMA to provide “binding mediation” as well as the 
procedure. The scope of “binding mediation” shall be however indicated on case by case 
basis in the sartorial legislation.
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Alteração 366
Gianni Pittella

Proposta de resolução
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se, no final da fase de conciliação, as 
autoridades nacionais de supervisão 
envolvidas não tiverem chegado a acordo, 
a Autoridade pode, em conformidade com 
a legislação comunitária, adoptar uma 
decisão que lhes exija a adopção ou a não 
aplicação de uma determinada medida, de 
modo a resolver a situação. 

3. Se, no final da fase de conciliação, as 
autoridades nacionais de supervisão 
envolvidas não tiverem chegado a acordo, 
a Autoridade pode, a fim de assegurar a
conformidade com a legislação da União
Europeia, adoptar uma decisão que lhes 
exija a adopção ou a não aplicação de uma 
determinada medida, de modo a resolver a 
situação com efeitos vinculativos para as 
autoridades nacionais de supervisão 
envolvidas.

Or. en

Justificação

Para garantir a eficácia e a eficiência da supervisão e a segurança jurídica, bem como para 
promover a confiança no seio da comunidade de supervisão, as decisões tomadas pela 
Autoridade para resolver situações de desacordo devem ser vinculativas para os seus 
destinatários. O quadro jurídico da UE não permite a atribuição de poderes discricionários à 
Autoridade. O poder desta última no tocante à resolução de situações de desacordo em 
matéria de supervisão pode, por isso, não estar “conforme” com o direito comunitário. Mais 
propriamente, o referido poder deve ter o objectivo de garantir a conformidade com a 
legislação da UE.

Alteração 367
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta de resolução
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se, no final da fase de conciliação, as 
autoridades nacionais de supervisão 
envolvidas não tiverem chegado a acordo, 
a Autoridade pode, em conformidade com 

3. Se, no final da fase de conciliação, as 
autoridades nacionais de supervisão 
envolvidas não tiverem chegado a acordo, 
a Autoridade pode, a fim de assegurar a
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a legislação comunitária, adoptar uma 
decisão que lhes exija a adopção ou a não 
aplicação de uma determinada medida, de 
modo a resolver a situação. 

conformidade com a legislação da União 
Europeia, adoptar uma decisão que lhes 
exija a adopção ou a não aplicação de uma 
determinada medida, de modo a resolver a 
situação. 

Or. en

Alteração 368
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta de resolução
Artigo 11 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As decisões adoptadas ao abrigo do 
n.º 3 prevalecem sobre qualquer decisão 
anteriormente adoptada pelas autoridades 
nacionais de supervisão em relação à 
mesma questão.

Or. en

Alteração 369
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta de resolução
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sem prejuízo dos poderes atribuídos à 
Comissão ao abrigo do artigo 226.º do 
Tratado, nos casos em que uma 
autoridade competente não cumpra a 
decisão da Autoridade, não se 
assegurando assim de que uma entidade 
envolvida nos mercados financeiros 
cumpra determinados requisitos que lhe 
sejam directamente aplicáveis por força 
da legislação referida no artigo 1.º, n.º 2, 
a Autoridade pode adoptar uma decisão 
específica endereçada a uma entidade 

Suprimido
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envolvida nos mercados financeiros 
exigindo-lhe a adopção das medidas 
necessárias para dar cumprimento às suas 
obrigações nos termos da legislação 
comunitária, nomeadamente através da 
cessação de determinadas práticas. 

Or. en

Alteração 370
Jean-Paul Gauzès

Proposta de resolução
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Autoridade contribui para promover 
um funcionamento eficiente e coerente dos 
colégios de autoridades de supervisão e 
encorajar a coerência da aplicação da 
legislação comunitária pelos diferentes 
colégios.

1. O sistema de colégios de autoridades de 
supervisão pode ser aplicável a 
entidades-chave envolvidas nos mercados 
financeiros, nas condições definidas pela 
legislação da União. Se for caso disso a
Autoridade contribui para promover um 
funcionamento eficiente e coerente dos 
colégios de autoridades de supervisão e 
controlar a coerência da aplicação da 
legislação da União pelos diferentes 
colégios.

Or. en

Alteração 371
Gianni Pittella

Proposta de resolução
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Autoridade contribui para promover 
um funcionamento eficiente e coerente dos 
colégios de autoridades de supervisão e 
encorajar a coerência da aplicação da 
legislação comunitária pelos diferentes 

1. A Autoridade contribui para promover e 
acompanhar um funcionamento eficiente, 
eficaz e coerente dos colégios de 
autoridades de supervisão referidos nas 
Directivas 2006/49/CE e 2009/111/CE e 
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colégios. encorajar a coerência da aplicação da 
legislação da União pelos diferentes 
colégios.

Or. en

Justificação

O mandato da Autoridade consiste em promover a coerência e a convergência das práticas 
de supervisão nos colégios de autoridades de supervisão de toda a UE, bem como o 
funcionamento operacional desses colégios, a fim de garantir a igualdade de condições para 
as instituições financeiras transfronteiras. A Autoridade deve acompanhar igualmente o 
funcionamento dos colégios para identificar as incoerências. Importa, por conseguinte, 
deixar claro que a Autoridade deve emitir as normas técnicas, orientações e recomendações 
que forem pertinentes, como instrumentos para cumprir o seu mandato.

Alteração 372
Gianni Pittella

Proposta de resolução
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade emite orientações e 
recomendações, adoptadas nos termos dos 
artigos 7.º e 8.º, que harmonizem o 
funcionamento e as práticas de supervisão 
adoptados pelos colégios de autoridades 
de supervisão.

Or. en

Justificação

O mandato da Autoridade consiste em promover a coerência e a convergência das práticas 
de supervisão nos colégios de autoridades de supervisão de toda a UE, bem como o 
funcionamento operacional desses colégios, a fim de garantir a igualdade de condições para 
as instituições financeiras transfronteiras. A Autoridade deve acompanhar igualmente o 
funcionamento dos colégios para identificar as incoerências. Importa, por conseguinte, 
deixar claro que a Autoridade deve emitir as normas técnicas, orientações e recomendações 
que forem pertinentes, como instrumentos para cumprir o seu mandato.
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Alteração 373
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta de resolução
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que o considere adequado, a 
Autoridade participa nos colégios de 
autoridades de supervisão, na qualidade de 
observadora. Para efeitos dessa 
participação, deve ser considerada uma 
«autoridade nacional de supervisão» na 
acepção da legislação pertinente e, a seu 
pedido, recebe toda a informação relevante 
partilhada com qualquer membro do 
colégio. 

2. Sempre que o considere adequado para 
os interesses europeus, a Autoridade 
participa nos colégios de autoridades de 
supervisão, na qualidade de observadora. 
Para efeitos dessa participação, deve ser 
considerada uma «autoridade nacional de 
supervisão» na acepção da legislação 
pertinente e, a seu pedido, recebe toda a 
informação relevante partilhada com 
qualquer membro do colégio. 

Or. en

Alteração 374
Jean-Paul Gauzès

Proposta de resolução
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que o considere adequado, a 
Autoridade participa nos colégios de 
autoridades de supervisão, na qualidade de 
observadora. Para efeitos dessa 
participação, deve ser considerada uma 
«autoridade nacional de supervisão» na 
acepção da legislação pertinente e, a seu 
pedido, recebe toda a informação relevante 
partilhada com qualquer membro do 
colégio. 

2. Sempre que o considere adequado, a 
Autoridade participa nos colégios de 
autoridades de supervisão, na qualidade de 
observadora. Para efeitos dessa 
participação, deve ser considerada uma 
«autoridade nacional de supervisão» na 
acepção da legislação pertinente e recebe 
toda a informação relevante partilhada com 
qualquer membro do colégio. 

Or. en
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Alteração 375
Gianni Pittella

Proposta de resolução
Artigo 12 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Um papel de mediação juridicamente 
vinculativo permitirá que a Autoridade 
resolva as situações de desacordo entre 
autoridades nacionais de supervisão 
recorrendo ao procedimento estabelecido 
no artigo 11.º. Quando não for possível 
obter um acordo entre as autoridades de
supervisão de uma instituição 
transfronteiras, a Autoridade deverá 
dispor de poderes para tomar decisões de 
supervisão directamente aplicáveis à 
instituição em causa.

Or. en

Alteração 376
Corien Wortmann-Kool

Proposta de resolução
Artigo 12 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Um papel de mediação juridicamente 
vinculativo permitirá que a Autoridade 
resolva as situações de desacordo entre 
autoridades nacionais de supervisão 
recorrendo ao procedimento estabelecido 
no artigo 11.º.

Or. en

Justificação

A Autoridade deverá poder resolver litígios (em curso) entre duas autoridades de supervisão 
recorrendo ao procedimento previsto no artigo 11.º. 
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Alteração 377
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de resolução
Artigo 12 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Autoridade pode emitir normas 
técnicas, orientações e recomendações, 
adoptadas nos termos dos artigos 7.º e 8.º, 
para harmonizar o funcionamento e as 
melhores práticas de supervisão 
adoptados pelos colégios de autoridades 
de supervisão.

Or. en

Alteração 378
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner

Proposta de resolução
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A
Evolução da Autoridade

A Autoridade deve evoluir de acordo com 
as melhores práticas reconhecidas a nível 
europeu e internacional. Uma dessas 
abordagens poderá ser o estabelecimento 
de um novo nível de supervisão directa 
por parte da Autoridade. A fim de evitar 
distorções a nível internacional e de 
reforçar o Sistema Europeu de Supervisão 
Financeira, a introdução da supervisão 
directa deve ser cuidadosamente avaliada 
e ponderada de modo a constituir uma 
mais-valia para a supervisão das grandes 
instituições financeiras, muitas das quais 
têm uma natureza global e operam na 
UE. Isto aplica-se, principalmente, às 
grandes instituições financeiras com 
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actividades de banca grossista, ou outras 
actividades susceptíveis de criar um risco 
sistémico para o mercado interno, e às 
instituições financeiras sistémicas 
definidas e identificadas a nível 
internacional. Esta questão será objecto 
de um estudo mais aprofundado aquando 
da primeira revisão do presente 
regulamento, prevista no artigo 66.º, a 
qual deverá ter lugar no prazo máximo de 
três anos a contar da sua entrada em 
vigor.

Or. en

Alteração 379
Olle Schmidt

Proposta de resolução
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A
A Autoridade deve evoluir de acordo com 
as melhores práticas reconhecidas a nível 
europeu e internacional. Uma dessas 
abordagens poderá ser o estabelecimento 
de um novo nível de supervisão directa 
por parte da Autoridade. A fim de evitar 
distorções a nível internacional e de 
reforçar o Sistema Europeu de Supervisão 
Financeira, a introdução da supervisão 
directa deve ser cuidadosamente avaliada 
e ponderada de modo a constituir uma 
mais-valia para a supervisão dos grandes 
bancos transfronteiras e de outras 
grandes instituições financeiras, muitas 
das quais têm uma natureza global e 
operam na UE. Isto aplica-se, 
principalmente, aos grandes bancos 
transfronteiras que podem apresentar um 
risco sistémico para o mercado interno e 
para outras instituições financeiras 
definidas e identificadas a nível 
internacional. Esta questão será objecto 



AM\809369PT.doc 47/93 PE439.919v01-00

PT

de um estudo mais aprofundado aquando 
da primeira revisão do presente 
regulamento, prevista no artigo 66.º, a 
qual deverá ter lugar no prazo máximo de 
três anos a contar da sua entrada em 
vigor.

Or. en

Justificação

É necessário analisar e avaliar a nova supervisão europeia, sobretudo no que se refere às 
instituições financeiras transfronteiras que possam criar um risco sistémico para o mercado 
interno. A análise deve ter lugar no prazo máximo de três anos.

Alteração 380
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta de resolução
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.°-A
Supervisão das instituições financeiras 

com dimensão à escala da UE
As autoridades nacionais exercem a 
supervisão prudencial das instituições 
financeiras com dimensão à escala da 
UE.
A Autoridade, em colaboração com o 
Conselho Europeu do Risco Sistémico e 
as autoridades nacionais de supervisão, 
desenvolverá um modelo de informação 
para as instituições com importância 
significativa, a fim de garantir uma boa 
gestão do seu risco sistémico.
A fim de contribuir para a protecção dos 
depositantes, a Autoridade facilitará uma 
melhor coordenação entre os regimes de 
garantia dos depósitos aplicados na União 
Europeia.



PE439.919v01-00 48/93 AM\809369PT.doc

PT

Or. en

Alteração 381
Sari Essayah

Proposta de resolução
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades nacionais de supervisão
podem, mediante acordo bilateral, delegar 
funções e responsabilidades noutras 
autoridades nacionais de supervisão. 

1. Os Estados-Membros permitem às 
autoridades nacionais de supervisão
delegar funções e responsabilidades 
noutras autoridades competentes, mediante 
acordo bilateral, sujeito às condições 
definidas no presente artigo. Os 
Estados-Membros podem definir 
disposições específicas que devam ser 
cumpridas antes de as suas autoridades 
nacionais de supervisão celebrarem tais 
acordos e limitar o âmbito da delegação 
ao estritamente necessário para uma 
supervisão eficaz das instituições e dos 
grupos financeiros transfronteiras. 

Or. en

Alteração 382
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de resolução
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades nacionais de supervisão 
podem, mediante acordo bilateral, delegar 
funções e responsabilidades noutras 
autoridades nacionais de supervisão. 

1. As autoridades nacionais de supervisão 
podem, mediante acordos estabelecidos 
entre si, delegar funções e 
responsabilidades noutras autoridades 
nacionais de supervisão. 

Or. en
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Alteração 383
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de resolução
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Autoridade facilita a delegação de 
funções e responsabilidades entre 
autoridades nacionais de supervisão através 
da identificação das funções e 
responsabilidades que podem ser delegadas 
ou exercidas conjuntamente e da promoção 
das melhores práticas. 

2. A Autoridade facilita a delegação de 
funções e responsabilidades entre 
autoridades nacionais de supervisão através 
da identificação das funções e 
responsabilidades que podem ser delegadas 
ou exercidas conjuntamente, da promoção 
das melhores práticas e da preparação de 
enquadramentos multilaterais adequados. 

Or. en

Alteração 384
Udo Bullmann

Proposta de resolução
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Autoridade facilita a delegação de 
funções e responsabilidades entre 
autoridades nacionais de supervisão através 
da identificação das funções e 
responsabilidades que podem ser delegadas 
ou exercidas conjuntamente e da promoção 
das melhores práticas. 

2. A Autoridade incentiva e facilita a 
delegação de funções e responsabilidades 
entre autoridades nacionais de supervisão 
através da identificação das funções e 
responsabilidades que podem ser delegadas 
ou exercidas conjuntamente e da promoção 
das melhores práticas. 

Or. en
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Alteração 385
Peter Skinner

Proposta de resolução
Artigo 13 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A delegação de responsabilidades 
levará à redistribuição das competências 
definidas na legislação referida no artigo 
1.º, n.º 2. A legislação da autoridade 
delegada rege o procedimento, a execução 
e a avaliação administrativa e judicial 
relativos às responsabilidades delegadas.

Or. en

Justificação

The delegation of tasks and responsibilities can be a useful tool to enhance home-host 
cooperation by acknowledging supervisory expertise. Delegation can reduce the duplication 
of supervisory tasks and streamline the supervisory process as well as reduce the burden on 
financial institutions. Delegation can further support building trust amongst supervisors and 
developing a common supervisory culture. The provision in Directive 2006/48/EC (Article 
131) should be reinforced by a clear legal basis for the delegation of responsibilities. The 
national authority to which a responsibility was delegated, the delegate, shall be able to 
decide on a certain matter in its own name. Decisions by the delegate should be recognised by 
the delegating authority and the other competent authority as determinative within the scope 
of the delegation. Further EU legislation may be necessary to specify the principles for 
delegation of responsibilities.

Alteração 386
Udo Bullmann

Proposta de resolução
Artigo 13 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade publica pelos meios 
apropriados qualquer acordo de delegação 
celebrado pelas autoridades nacionais de 
supervisão, de modo a garantir que todas as 
partes afectadas sejam adequadamente 
informadas sobre o mesmo. 

A Autoridade publica pelos meios 
apropriados qualquer acordo de delegação 
celebrado pelas autoridades nacionais de 
supervisão, de modo a garantir que todas as 
partes afectadas sejam adequadamente 
informadas sobre o mesmo. Esses acordos 
mencionam a responsabilidade respectiva 
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das autoridades competentes envolvidas.

Or. en

Alteração 387
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de resolução
Artigo 13 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Autoridade pode atribuir às 
autoridades nacionais de supervisão dos 
Estados-Membros as funções e 
responsabilidades de supervisão 
prudencial das instituições financeiras 
com dimensão à escala da UE referidas 
no artigo 12.º-A.

Or. en

Alteração 388
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de resolução
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Incentivar a emergência de 
melhores práticas, nomeadamente um 
diálogo eficaz e construtivo entre as 
autoridades nacionais e as partes 
relevantes, incluindo consumidores e 
sindicatos representativos dos 
trabalhadores do sector como elementos 
constituintes de uma cultura comum de 
supervisão;

Or. en
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Justificação

As autoridades de supervisão a nível nacional podem beneficiar muito com a participação de 
partes relevantes, como os trabalhadores e os consumidores, no seu trabalho. Os 
trabalhadores destes sectores podem fornecer conhecimentos importantes sobre as práticas 
comerciais reais das empresas – estruturas de remuneração, sistemas de incentivos, 
competências, condições de trabalho – e o impacto dessas práticas no perfil de risco da 
empresa.

Alteração 389
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de resolução
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b-B) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) Garantir que as autoridades tenham
em conta as informações fornecidas pelos 
trabalhadores sobre as práticas 
comerciais das empresas no que diz 
respeito às estruturas de remuneração, 
incentivos, competências e condições de 
trabalho;

Or. en

Justificação

As autoridades de supervisão a nível nacional podem beneficiar muito com a participação de 
partes relevantes, como os trabalhadores e os consumidores, no seu trabalho. Os 
trabalhadores destes sectores podem fornecer conhecimentos importantes sobre as práticas 
comerciais reais das empresas – estruturas de remuneração, sistemas de incentivos, 
competências, condições de trabalho – e o impacto dessas práticas no perfil de risco da 
empresa.

Alteração 390
Peter Skinner

Proposta de resolução
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) Contribuir para o desenvolvimento de c) Contribuir com aconselhamento aos 
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normas de supervisão comuns de elevada 
qualidade, nomeadamente em matéria de 
normas de informação;

organismos europeus e internacionais 
competentes para ajudar a facilitar o 
desenvolvimento de normas de supervisão 
comuns de elevada qualidade, 
nomeadamente em matéria de normas de 
informação e de contabilidade.

Or. en

Justificação

A AES deve aconselhar os organismos de normalização europeus e internacionais sempre 
que seja necessário harmonizar as normas internacionais, mas não se deve envolver 
directamente no desenvolvimento de novas normas, caso esta função já tenha sido atribuída a 
um organismo europeu ou internacional.

Alteração 391
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de resolução
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) Contribuir para o desenvolvimento de 
normas de supervisão comuns de elevada 
qualidade, nomeadamente em matéria de 
normas de informação;

c) Contribuir para o desenvolvimento de 
normas de supervisão comuns de elevada 
qualidade, nomeadamente em matéria de 
normas de informação e de contabilidade;

Or. en

Alteração 392
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de resolução
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) Contribuir para o desenvolvimento de 
normas de supervisão comuns de elevada 
qualidade, nomeadamente em matéria de 
normas de informação;

c) Contribuir para o desenvolvimento de 
normas de supervisão comuns de elevada 
qualidade, nomeadamente em matéria de 
normas de informação e de contabilidade;
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Or. en

Justificação

As autoridades de supervisão a nível nacional podem beneficiar muito com a participação de 
partes relevantes, como os trabalhadores e os consumidores, no seu trabalho. Os 
trabalhadores destes sectores podem fornecer conhecimentos importantes sobre as práticas 
comerciais reais das empresas – estruturas de remuneração, sistemas de incentivos, 
competências, condições de trabalho – e o impacto dessas práticas no perfil de risco da 
empresa.

Alteração 393
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de resolução
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Analisar a aplicação das normas 
técnicas pertinentes adoptadas pela 
Comissão e das orientações e 
recomendações emitidas pela Autoridade e
propor alterações das mesmas, quando 
necessário;

d) Analisar a aplicação das normas 
pertinentes adoptadas ou aprovadas pela 
Comissão e das orientações e 
recomendações emitidas pela Autoridade e 
propor alterações das mesmas, quando 
necessário;

Or. en

Alteração 394
Udo Bullmann

Proposta de resolução
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Autoridade conduz periodicamente 
avaliações de algumas ou de todas as 
actividades das autoridades nacionais de 
supervisão pelos seus pares, de modo a 
assegurar uma maior coerência dos 
resultados da supervisão. Para tal, deve 
desenvolver métodos que permitam uma 
avaliação objectiva e a comparação entre 
as autoridades avaliadas.

1. A Autoridade organiza e conduz 
periodicamente avaliações de algumas ou 
de todas as actividades das autoridades 
nacionais de supervisão pelos seus pares, 
de modo a assegurar uma maior coerência 
dos resultados da supervisão. Para tal, deve 
desenvolver métodos que permitam uma 
avaliação objectiva e a comparação entre 
as autoridades avaliadas.



AM\809369PT.doc 55/93 PE439.919v01-00

PT

Or. en

Alteração 395
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de resolução
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Adequação dos mecanismos 
institucionais, dos recursos e das 
competências do pessoal das autoridades 
nacionais de supervisão, em particular no 
que respeita à aplicação efectiva da 
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2, e à 
capacidade de resposta à evolução dos 
mercados;

a) Adequação dos recursos e dos 
mecanismos de governação das 
autoridades nacionais de supervisão, em 
particular no que respeita à aplicação 
efectiva das normas e da legislação 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, e à capacidade 
de resposta à evolução dos mercados;

Or. en

Alteração 396
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de resolução
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O grau de convergência alcançado no 
que respeita à aplicação da legislação 
comunitária e às práticas de supervisão, 
nomeadamente em termos das normas 
técnicas, orientações e recomendações 
adoptadas nos termos dos artigos 7.º e 8.º, 
verificando até que ponto as práticas de 
supervisão asseguram a realização dos 
objectivos definidos pela legislação 
comunitária;

b) O grau de convergência alcançado no 
que respeita à aplicação da legislação da 
União Europeia e às práticas de 
supervisão, nomeadamente em termos das 
normas, orientações e recomendações de 
regulação e supervisão adoptadas nos 
termos dos artigos 7.º e 8.º, verificando até 
que ponto as práticas de supervisão 
asseguram a realização dos objectivos 
definidos pela legislação da União;

Or. en
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Alteração 397
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de resolução
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Com base na avaliação pelos pares, a 
Autoridade pode emitir recomendações 
endereçadas às autoridades nacionais de 
supervisão em questão.

3. Com base na avaliação pelos pares, a 
Autoridade pode emitir recomendações ou 
adoptar outras medidas adequadas 
endereçadas às autoridades nacionais de 
supervisão em questão. 

Or. en

Alteração 398
Peter Skinner

Proposta de resolução
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Com base na avaliação pelos pares, a 
Autoridade pode emitir recomendações 
endereçadas às autoridades nacionais de 
supervisão em questão.

3. Com base na avaliação pelos pares, a 
Autoridade pode emitir orientações e 
recomendações endereçadas às autoridades 
nacionais de supervisão em questão.

Or. en

Justificação

A AES deve não só fazer recomendações específicas, mas também emitir orientações de 
carácter mais geral para incentivar a harmonização das práticas. Contudo, esta adopção 
deve permanecer voluntária, atendendo aos obstáculos jurídicos à imposição de uma 
harmonização superior à que já está prevista no artigo 7.º.
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Alteração 399
Corien Wortmann-Kool

Proposta de resolução
Artigo 15 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Autoridade disponibilizará 
publicamente os resultados das avaliações 
pelos pares e as melhores práticas 
eventualmente identificadas por essas 
avaliações.   

Or. en

Justificação

A fim de promover a transparência, os resultados das avaliações pelos pares e as melhores 
práticas eventualmente identificadas por essas avaliações devem ser disponibilizados 
publicamente.

Alteração 400
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta de resolução
Artigo 16 – parágrafo 2 – proémio

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade deve promover uma resposta 
comunitária coordenada, nomeadamente:

A Autoridade deve promover uma resposta 
da União coordenada, nomeadamente:

Or. en

Alteração 401
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de resolução
Artigo 16 – parágrafo 2 – alínea (3-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Tomar todas as medidas adequadas 
em situações de instabilidade e crise 
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financeira com vista a obter uma resposta 
comum, da forma mais rápida e 
automática possível, por parte das 
autoridades nacionais relevantes em 
matéria de supervisão;

Or. en

Alteração 402
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de resolução
Artigo 16 – parágrafo 2 – alínea (4-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Tomar todas as medidas adequadas 
em situações de instabilidade e crise 
financeira com vista a facilitar a 
coordenação das medidas tomadas pelas 
autoridades nacionais relevantes em 
matéria de supervisão;

Or. en

Alteração 403
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta de resolução
Artigo 16 – parágrafo 2 – alínea (4-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Facilitar a coordenação das 
medidas tomadas pelas autoridades 
nacionais relevantes em matéria de 
supervisão.

Or. en
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Alteração 404
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de resolução
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 2 – proémio

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade organiza e coordena 
nomeadamente, em cooperação com o 
CERS, avaliações à escala comunitária da 
capacidade de resistência das 
entidades-chave envolvida nos mercados 
financeiros a uma evolução desfavorável 
dos mercados.

A Autoridade organiza e coordena 
nomeadamente, em cooperação com o 
CERS, avaliações à escala da União da 
capacidade de resistência das 
entidades-chave envolvida nos mercados 
financeiros a uma evolução desfavorável 
dos mercados. Para tal, desenvolve, com 
vista à aplicação pelas autoridades 
nacionais de supervisão:

Or. en

Justificação

The amendment is  in line with EU initiatives to prevent mis-selling in the field of lending as 
well as achieve investor’s protection in the field of investing (Key Information Document for 
UCITS funds, pre-sales information and sales process in Packaged Retail Investment 
Products. Product characteristics and distribution processes are relevant both from the  point
of view of systemic risk prevention and customer protection.  It is important to have a clear 
commitment to include them explicitly in the scope of art 17, assumed to fall under the 
general heading of “adverse market developments”.

Alteração 405
Peter Skinner

Proposta de resolução
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 2 – proémio

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade organiza e coordena 
nomeadamente, em cooperação com o 
CERS, avaliações à escala comunitária da 
capacidade de resistência das 
entidades-chave envolvida nos mercados 
financeiros a uma evolução desfavorável 
dos mercados. Para tal, desenvolve, com 
vista à aplicação pelas autoridades 

Na sua análise, a Autoridade inclui uma 
análise económica dos mercados de 
seguros e pensões complementares de 
reforma, bem como do impacto que sobre 
estes poderá ter a potencial evolução dos 
mercados. A Autoridade organiza e 
coordena nomeadamente, em cooperação 
com o CERS, avaliações à escala da União
da capacidade de resistência das 
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nacionais de supervisão: entidades-chave envolvida nos mercados 
financeiros a uma evolução desfavorável 
dos mercados. Para tal, desenvolve, com 
vista à aplicação pelas autoridades 
nacionais de supervisão:

Or. en

Justificação

O recurso à análise económica permitirá que a AES tome decisões mais informadas sobre o 
impacto das suas acções no mercado em geral e sobre o impacto dos acontecimentos 
ocorridos no mercado em geral nas suas acções. Isto está de acordo com as melhores 
práticas a nível dos Estados-Membros.

Alteração 406
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de resolução
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Metodologias comuns de avaliação 
dos efeitos das características dos 
produtos e dos processos de distribuição 
sobre a situação financeira de uma 
instituição e a protecção dos clientes.

Or. en

Justificação

The amendment is  in line with EU initiatives to prevent mis-selling in the field of lending as 
well as achieve investor’s protection in the field of investing (Key Information Document for 
UCITS funds, pre-sales information and sales process in Packaged Retail Investment 
Products. Product characteristics and distribution processes are relevant both from the  point 
of view of systemic risk prevention and customer protection.  It is important to have a clear 
commitment to include them explicitly in the scope of art 17, assumed to fall under the 
general heading of “adverse market developments”.
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Alteração 407
Peter Skinner

Proposta de resolução
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Autoridade assegura uma cobertura 
adequada dos riscos e vulnerabilidades e da 
evolução intersectorial, em estreita 
cooperação com a Autoridade Europeia dos 
Seguros e Pensões Complementares de 
Reforma e com a Autoridade Bancária 
Europeia.

3. A Autoridade assegura uma cobertura 
adequada dos riscos e vulnerabilidades e da 
evolução intersectorial, em estreita 
cooperação com a Autoridade Europeia de 
Supervisão (Seguros e Pensões 
Complementares de Reforma) a 
Autoridade Europeia de Supervisão
(Bancária) e Autoridade Europeia de 
Supervisão (Comité Consultivo 
Conjunto).

Or. en

Justificação

É importante estabelecer que o Comité Conjunto desempenha o papel mais importante na 
coordenação intra-AES.

Alteração 408
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de resolução
Artigo 18 – n.º -1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade representa a União 
Europeia em todas as instâncias 
internacionais de regulação e supervisão 
das instituições abrangidas pelo âmbito de 
aplicação da legislação referida no artigo 
1.º, n.º 2. As autoridades nacionais de 
supervisão podem continuar a contribuir 
para essas instâncias no que diz respeito 
às questões nacionais e às questões 
pertinentes para as suas próprias funções 
e competências nos termos da legislação 
da União.
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Or. en

Alteração 409
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de resolução
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo das competências das 
instituições comunitárias, a Autoridade 
pode desenvolver contactos com as 
autoridades de supervisão de países 
terceiros e celebrar acordos de carácter 
administrativo com organizações 
internacionais e com as administrações de 
países terceiros.

A Autoridade desenvolve contactos com as 
autoridades de supervisão de países 
terceiros e celebrar acordos de carácter 
administrativo com organizações 
internacionais e com as administrações de 
países terceiros.

Or. en

Alteração 410
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de resolução
Artigo 18 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade contribui para a 
representação da União Europeia em 
todas as instâncias internacionais de
regulação e supervisão das instituições 
abrangidas pelo âmbito de aplicação da 
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2.

Or. en
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Alteração 411
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de resolução
Artigo 18 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos das avaliações de 
equivalência referidas no n.º 2, a 
Comissão adopta actos delegados, em 
conformidade com os artigos 7.º-A a 7.º-
D.

Or. en

Alteração 412
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta de resolução
Artigo 18 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

No seu relatório, a Autoridade pode 
explicar os acordos de carácter 
administrativo e as decisões de 
equivalência acordados com as 
organizações ou administrações 
internacionais, ou com países terceiros.

Or. en

Alteração 413
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta de resolução
Artigo 18 – n.º 2-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo dos direitos das autoridades 
nacionais de supervisão, a Autoridade 
pode participar em todas as instâncias 
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internacionais de regulação e supervisão 
das instituições abrangidas pelo âmbito de 
aplicação da legislação referida no artigo 
1.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 414
Udo Bullmann

Proposta de resolução
Artigo 19 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. No que respeita à avaliação prudencial 
das fusões e aquisições abrangidas pela 
Directiva 2007/44/CE, a Autoridade pode, 
por sua própria iniciativa ou a pedido de 
qualquer autoridade nacional de 
supervisão, emitir e tornar público um 
parecer relativo a uma avaliação prudencial 
a efectuar por qualquer autoridade de um 
Estado-Membro. É aplicável o artigo 20.º. 

2. No que respeita à avaliação prudencial 
das fusões e aquisições abrangidas pela 
Directiva 2007/44/CE, a Autoridade pode, 
por sua própria iniciativa ou a pedido de 
qualquer autoridade nacional de 
supervisão, acompanhar as avaliações, 
fornecer orientações com vista a 
racionalizar e a criar condições de 
concorrência equitativas e emitir e tornar 
público um parecer relativo a uma 
avaliação prudencial a efectuar por 
qualquer autoridade de um 
Estado-Membro. Article 20 shall apply. 

Or. en

Alteração 415
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta de resolução
Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A pedido da Autoridade, as autoridades 
nacionais de supervisão e outras 
autoridades públicas dos Estados-Membros 
prestam-lhe toda a informação necessária 
para a execução das funções que lhe são 

1. A pedido da Autoridade, as autoridades 
nacionais de supervisão e outras 
autoridades públicas dos Estados-Membros 
prestam-lhe toda a informação necessária 
para a execução das funções que lhe são 
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conferidas pelo presente regulamento. conferidas pelo presente regulamento, 
desde que a destinatária do pedido tenha 
acesso legal aos dados pertinentes e o 
pedido de informação seja proporcional 
em relação à natureza da função causa.

Or. en

Alteração 416
Sari Essayah

Proposta de resolução
Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A pedido da Autoridade, as autoridades 
nacionais de supervisão e outras 
autoridades públicas dos 
Estados-Membros prestam-lhe toda a 
informação necessária para a execução das 
funções que lhe são conferidas pelo 
presente regulamento.

1. A pedido da Autoridade, as autoridades 
nacionais de supervisão prestam-lhe toda a 
informação necessária para a execução das 
funções que lhe são conferidas pelo 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 417
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta de resolução
Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade pode também solicitar a 
prestação de informações a intervalos 
regulares.

A Autoridade pode também solicitar a 
prestação de informações a intervalos 
regulares, desde que as autoridades 
nacionais de supervisão as possuam. Caso 
as autoridades competentes não recolham 
tais informações, a Autoridade deve tomar 
medidas que possibilitem esse pedido,
alterando os requisitos de informação 
previstos nas normas técnicas a que o 
artigo 7.º se refere.
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Or. en

Alteração 418
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de resolução
Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade pode também solicitar a 
prestação de informações a intervalos 
regulares.

A Autoridade pode também solicitar a 
prestação de informações a intervalos 
regulares. Nesses pedidos são utilizados 
formatos comuns de apresentação de 
informação, que devem ser preenchidos, 
quando for caso disso, a nível 
consolidado.

Or. en

Alteração 419
Sari Essayah

Proposta de resolução
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Nos casos em que a informação não 
esteja disponível ou não seja 
disponibilizada em tempo útil pelas 
autoridades nacionais de supervisão ou 
por outras autoridades públicas dos 
Estados-Membros, a Autoridade pode 
endereçar directamente às entidades 
envolvidas nos mercados financeiros ou a 
outras partes pertinentes um pedido 
motivado nesse sentido, informando desse 
facto as autoridades nacionais de 
supervisão relevantes.

Suprimido

Or. en
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Alteração 420
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta de resolução
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Nos casos em que a informação não 
esteja disponível ou não seja 
disponibilizada em tempo útil pelas 
autoridades nacionais de supervisão ou por 
outras autoridades públicas dos 
Estados-Membros, a Autoridade pode 
endereçar directamente às entidades 
envolvidas nos mercados financeiros ou a 
outras partes pertinentes um pedido 
motivado nesse sentido, informando desse 
facto as autoridades nacionais de 
supervisão relevantes.

2. Nos casos em que a informação não 
esteja disponível ou não seja 
disponibilizada em tempo útil pelas 
autoridades nacionais de supervisão ou por 
outras autoridades públicas dos 
Estados-Membros, a Autoridade pode 
endereçar directamente às entidades 
envolvidas nos mercados financeiros ou a 
outras partes pertinentes um pedido 
motivado nesse sentido, desde que os 
custos da prestação dessas informações à 
Autoridade sejam proporcionais à 
natureza das informações informando 
desse facto as autoridades nacionais de 
supervisão relevantes.

Or. en

Alteração 421
Sari Essayah

Proposta de resolução
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A pedido da Autoridade, as autoridades 
nacionais de supervisão e outras 
autoridades públicas dos 
Estados-Membros dão-lhe assistência 
para a recolha dessa informação.

Suprimido

Or. en
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Alteração 422
Peter Skinner

Proposta de resolução
Artigo 20 – n.º 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. A pedido de uma autoridade nacional 
de supervisão de um Estado-Membro, a 
Autoridade fornece todas as informações 
necessárias para que essa autoridade
possa cumprir as suas funções, desde que 
a autoridade nacional em questão aplique 
disposições adequadas em matéria de 
confidencialidade.

Or. en

Justificação

O fluxo de informações entre uma autoridade nacional e a AES deve ser bilateral, podendo a 
autoridade nacional solicitar informações à AES.

Alteração 423
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta de resolução
Artigo 20 – n.º 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. A pedido de uma autoridade nacional 
de supervisão de um Estado-Membro, a 
Autoridade fornece todas as informações 
necessárias para que essa autoridade 
possa cumprir as suas funções, desde que 
a autoridade nacional em questão aplique 
disposições adequadas em matéria de 
confidencialidade.

Or. en

Alteração 424
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
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Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de resolução
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Autoridade coopera estreitamente com 
o CERS, Quaisquer dados necessários para 
o desempenho das funções do CERS que 
não se encontrem na forma de resumo ou 
agregados devem ser prontamente 
transmitidos ao CERS, mediante pedido 
motivado, em conformidade com o artigo 
[15.º] do Regulamento (CE) n.º …/…. 
[CERS].

2. A Autoridade coopera estreitamente com 
o CERS, fornecendo-lhe regularmente a 
informação actualizada necessária para o 
desempenho das suas funções. Quaisquer 
dados necessários para o desempenho das 
funções do CERS que não se encontrem na 
forma de resumo ou agregados devem ser 
prontamente transmitidos ao CERS, 
mediante pedido motivado, em 
conformidade com o artigo [15.º] do 
Regulamento (UE) n.º …/…. [CERS]. A
Autoridade deve desenvolver um 
protocolo adequado para a divulgação de 
informações confidenciais respeitantes a 
instituições financeiras específicas.

Or. en

Alteração 425
Gianni Pittella

Proposta de resolução
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Autoridade coopera estreitamente com 
o CERS, fornecendo-lhe regularmente a 
informação actualizada necessária para o 
desempenho das suas funções. Quaisquer 
dados necessários para o desempenho das 
funções do CERS que não se encontrem na 
forma de resumo ou agregados devem ser 
prontamente transmitidos ao CERS, 
mediante pedido motivado, em 
conformidade com o artigo [15.º] do 
Regulamento (CE) n.º …/…. [CERS]

2. A Autoridade coopera estreitamente com 
o CERS, fornecendo-lhe regularmente a 
informação actualizada necessária para o 
desempenho das suas funções. Quaisquer 
dados necessários para o desempenho das 
funções do CERS que não se encontrem na 
forma de resumo ou agregados devem ser 
prontamente transmitidos ao CERS, 
mediante pedido motivado, em 
conformidade com o artigo [15.º] do 
Regulamento (UE) n.º …/…. [CERS]. A 
Autoridade deve desenvolver um 
protocolo adequado para a divulgação de 
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informações confidenciais respeitantes a 
instituições financeiras específicas.

Or. en

Alteração 426
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de resolução
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos da consulta com as partes 
interessadas nos domínios relevantes para 
as funções da Autoridade, é instituído um 
Grupo das Partes Interessadas do sector 
dos valores mobiliários e dos mercados.

1. Para efeitos da consulta com as partes 
interessadas nos domínios relevantes para 
as funções da Autoridade, é instituído um 
Grupo das Partes Interessadas do sector 
dos valores mobiliários e dos mercados. O 
Grupo das Partes Interessadas é 
consultado sobre todas as decisões e 
acções relevantes da Autoridade. Se, em 
caso de urgência, não for possível uma 
consulta imediata, o Grupo das Partes 
Interessadas deve ser informado sobre a 
decisão o mais rapidamente possível.

Or. en

Alteração 427
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Proposta de resolução
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos da consulta com as partes 
interessadas nos domínios relevantes para 
as funções da Autoridade, é instituído um 
Grupo das Partes Interessadas do sector 
dos valores mobiliários e dos mercados.

1. Para efeitos da consulta com as partes 
interessadas nos domínios relevantes para 
as funções da Autoridade, é instituído um 
Grupo das Partes Interessadas do sector 
dos valores mobiliários e dos mercados. O 
Grupo das Partes Interessadas é 
consultado sobre todas as decisões e 



AM\809369PT.doc 71/93 PE439.919v01-00

PT

acções relevantes da Autoridade e, em 
especial, sobre todas as decisões 
apresentadas ao Conselho de Autoridades 
de Supervisão da Autoridade ou por ele 
tomadas.

Or. en

Justificação

O artigo 22.º não especifica o papel consultivo do Grupo. É necessário evitar a prática actual 
do Painel consultivo das entidades envolvidas nos mercados, do CARMEVM, que não é 
adequadamente consultado sobre todas as decisões fundamentais do Comité.

Alteração 428
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta de resolução
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos da consulta com as partes 
interessadas nos domínios relevantes para 
as funções da Autoridade, é instituído um 
Grupo das Partes Interessadas do sector 
dos valores mobiliários e dos mercados.

1. A fim de contribuir para facilitar a
consulta com as partes interessadas nos 
domínios relevantes para as funções da 
Autoridade, é instituído um Grupo das 
Partes Interessadas do sector dos valores 
mobiliários e dos mercados.

Or. en

Alteração 429
Udo Bullmann

Proposta de resolução
Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos valores mobiliários e dos 
mercados é composto por 30 membros que 
representam de forma equilibrada as 
entidades envolvidas nos mercados 
financeiros da Comunidade, os seus 

2. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos valores mobiliários e dos 
mercados é composto por 30 membros que 
representam as entidades envolvidas nos 
mercados financeiros da União Europeia, 
os seus trabalhadores e ainda os 
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trabalhadores e ainda os consumidores, 
investidores e utilizadores dos serviços 
financeiros.

consumidores, investidores e utilizadores 
dos serviços financeiros. O Grupo das 
Partes Interessadas do sector dos valores 
mobiliários e dos mercados é composto, 
no mínimo, por dez representantes dos 
consumidores, e de utilizadores como os 
investidores, cinco representantes dos 
trabalhadores, cinco personalidades 
académicas independentes de alto nível e 
por dez representantes, no máximo, das 
organizações abrangidas pelas 
instituições que são objecto de supervisão.

Or. en

Alteração 430
Peter Skinner

Proposta de resolução
Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos valores mobiliários e dos 
mercados é composto por 30 membros que 
representam de forma equilibrada as 
entidades envolvidas nos mercados 
financeiros da Comunidade, os seus
trabalhadores e ainda os consumidores, 
investidores e utilizadores dos serviços 
financeiros.

2. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos valores mobiliários e dos 
mercados é composto por 30 membros. No 
máximo, 15 dos seus membros são 
representantes das entidades envolvidas 
nos mercados financeiros. No mínimo, 
cinco dos seus membros são 
representantes de PME, dos trabalhadores 
(como os sindicatos) e dos consumidores, 
investidores e utilizadores dos serviços 
financeiros. No mínimo, cinco dos seus 
membros são personalidades académicas 
independentes de alto nível.

Or. en

Justificação

Importa garantir que os representantes do sector são adequadamente representados, dada a 
natureza complexa e específica de alguns dos pareceres que o Grupo das Partes Interessadas 
deverá fornecer. Contudo, o sector não deve contar com mais de metade dos membros e 
também deve haver personalidades académicas presentes para fornecerem conhecimentos 
especializados suplementares e imparciais.
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Alteração 431
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Proposta de resolução
Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos valores mobiliários e dos 
mercados é composto por 30 membros que 
representam de forma equilibrada as 
entidades envolvidas nos mercados 
financeiros da Comunidade, os seus 
trabalhadores e ainda os consumidores, 
investidores e utilizadores dos serviços 
financeiros.

2. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos valores mobiliários e dos 
mercados é composto por 30 membros que 
representam as entidades envolvidas nos 
mercados financeiros da UE, os seus 
trabalhadores e ainda os consumidores, 
investidores e utilizadores dos serviços 
financeiros. Nenhuma das partes 
interessadas do grupo está em maioria. 
Cada subgrupo de partes interessadas é 
composto por um número igual de 
representantes. No mínimo, cinco lugares 
do grupo das partes interessadas são 
reservados aos representantes dos 
consumidores.

Or. en

Justificação

A expressão “de forma equilibrada” não é clara. A representação das partes interessadas no 
Grupo das Partes Interessadas não deve repetir a situação existente na maioria dos grupos 
de partes interessadas e de peritos da CE, em que a representação do sector é 
significativamente superior à das outras partes. Por conseguinte, cada subgrupo de partes 
interessadas deve ser composto por igual número de representantes. Deve garantir-se uma 
consulta constante do grupo das partes interessadas, que duas reuniões por ano não 
permitirão certamente realizar.

Alteração 432
Markus Ferber

Proposta de resolução
Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. O Grupo das Partes Interessadas do 2. O Grupo das Partes Interessadas do 
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sector dos valores mobiliários e dos 
mercados é composto por 30 membros que 
representam de forma equilibrada as 
entidades envolvidas nos mercados 
financeiros da Comunidade, os seus 
trabalhadores e ainda os consumidores, 
investidores e utilizadores dos serviços 
financeiros.

sector dos valores mobiliários e dos 
mercados é composto por 30 membros que 
representam de forma equilibrada as 
entidades envolvidas nos mercados 
financeiros da União, e os utilizadores dos 
serviços financeiros. No mínimo, cinco dos 
seus membros são personalidades 
académicas independentes de alto nível.

Or. en

Justificação

O Grupo presta assistência à autoridade competente através do fornecimento de pareceres 
técnicos e deve ser representativo de todas as partes interessadas. Uma vez que tanto os 
consumidores como os investidores são utilizadores dos serviços financeiros, não é 
necessário referir explicitamente estes grupos. Os trabalhadores não são afectados pelas 
medidas de supervisão.

Alteração 433
Thomas Mann

Proposta de resolução
Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos valores mobiliários e dos 
mercados é composto por 30 membros que 
representam de forma equilibrada as 
entidades envolvidas nos mercados 
financeiros da Comunidade, os seus 
trabalhadores e ainda os consumidores, 
investidores e utilizadores dos serviços 
financeiros.

2. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos valores mobiliários e dos 
mercados é composto por 30 membros que 
representam de forma equilibrada as 
entidades envolvidas nos mercados 
financeiros da União e os utilizadores dos 
serviços financeiros. No mínimo, cinco dos 
seus membros são personalidades 
académicas independentes de alto nível.

Or. en



AM\809369PT.doc 75/93 PE439.919v01-00

PT

Alteração 434
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de resolução
Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos valores mobiliários e dos 
mercados é composto por 30 membros que 
representam de forma equilibrada as 
entidades envolvidas nos mercados 
financeiros da Comunidade, os seus 
trabalhadores e ainda os consumidores, 
investidores e utilizadores dos serviços 
financeiros.

2. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos valores mobiliários e dos 
mercados é composto por 30 membros que 
representam de forma equilibrada as 
entidades envolvidas nos mercados 
financeiros da UE, os seus trabalhadores e 
ainda os consumidores, investidores e 
utilizadores dos serviços financeiros. 
Nenhuma das partes interessadas do 
grupo pode ter uma posição mais forte do 
que as restantes.

Or. en

Justificação

Há que assegurar um funcionamento adequado e justo do grupo das partes interessadas, em 
todos os aspectos. A expressão “de forma equilibrada” deve ser clarificada. Deve garantir-se 
uma consulta constante do Grupo das Partes Interessadas, que duas reuniões por ano não 
permitirão certamente realizar. 

Alteração 435
Thijs Berman

Proposta de resolução
Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos valores mobiliários e dos 
mercados é composto por 30 membros que 
representam de forma equilibrada as 
entidades envolvidas nos mercados 
financeiros da Comunidade, os seus 
trabalhadores e ainda os consumidores, 
investidores e utilizadores dos serviços 
financeiros.

2. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos valores mobiliários e dos 
mercados é composto por 30 membros que 
representam de forma equilibrada as 
entidades envolvidas nos mercados 
financeiros da UE, os representantes dos 
sindicatos e ainda os representantes das 
organizações dos consumidores, 
investidores e utilizadores dos serviços 
financeiros.
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Or. en

Justificação

Os sindicatos e as organizações de consumidores são representantes organizados dos 
trabalhadores e consumidores. Devido ao seu conhecimento aprofundado das actividades 
intersectoriais, são os que estão em melhor posição para proteger os interesses dos 
trabalhadores e dos consumidores dentro do Grupo das Partes Interessadas.

Alteração 436
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de resolução
Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos valores mobiliários e dos 
mercados é composto por 30 membros que 
representam de forma equilibrada as 
entidades envolvidas nos mercados 
financeiros da Comunidade, os seus 
trabalhadores e ainda os consumidores, 
investidores e utilizadores dos serviços 
financeiros.

2. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos valores mobiliários e dos 
mercados é composto por 30 membros que 
representam de forma equilibrada as 
entidades envolvidas nos mercados 
financeiros da União, os seus trabalhadores 
e ainda os consumidores, investidores e 
utilizadores dos serviços financeiros.

Or. en

Alteração 437
Thomas Mann

Proposta de resolução
Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O Grupo pode criar grupos de trabalho 
sobre questões técnicas para os quais 
também podem ser nomeados outros 
peritos, de modo a garantir a 
disponibilidade das competências técnicas 
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necessárias.

Or. en

Alteração 438
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de resolução
Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No mínimo, cinco dos seus membros são 
personalidades académicas independentes 
de alto nível.

Or. en

Alteração 439
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de resolução
Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

O número de membros representantes das
entidades profissionais envolvidas nos 
mercados, incluindo os seus 
trabalhadores, não será superior a 15. 
Pelo menos cinco desses membros devem 
ser representantes dos trabalhadores.

Or. en
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Alteração 440
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Proposta de resolução
Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Grupo das Partes Interessadas do sector 
dos valores mobiliários e dos mercados 
reúne pelo menos duas vezes por ano.

O Grupo das Partes Interessadas do sector 
dos valores mobiliários e dos mercados 
reúne pelo menos quatro vezes por ano.

Or. en

Justificação

A expressão “de forma equilibrada” não é clara. A representação das partes interessadas no 
Grupo das Partes Interessadas não deve repetir a situação existente na maioria dos grupos 
de partes interessadas e de peritos da CE, em que a representação do sector é 
significativamente superior à das outras partes. Por conseguinte, cada subgrupo de partes 
interessadas deve ser composto por igual número de representantes. Deve garantir-se uma 
consulta constante do grupo das partes interessadas, que duas reuniões por ano não 
permitirão certamente realizar.

Alteração 441
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de resolução
Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Grupo das Partes Interessadas do sector 
dos valores mobiliários e dos mercados 
reúne pelo menos duas vezes por ano.

O Grupo das Partes Interessadas do sector 
dos valores mobiliários e dos mercados 
reúne pelo menos quatro vezes por ano.

Or. en

Justificação

Há que assegurar um funcionamento adequado e justo do grupo das partes interessadas, em 
todos os aspectos. A expressão “de forma equilibrada” deve ser clarificada. Deve garantir-se 
uma consulta constante do Grupo das Partes Interessadas, que duas reuniões por ano não 
permitirão certamente realizar. 
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Alteração 442
Udo Bullmann

Proposta de resolução
Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Grupo das Partes Interessadas do sector 
dos valores mobiliários e dos mercados 
reúne pelo menos duas vezes por ano.

O Grupo das Partes Interessadas do sector 
dos valores mobiliários e dos mercados 
reúne pelo menos quatro vezes por ano.

Or. en

Alteração 443
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de resolução
Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Grupo das Partes Interessadas do sector 
dos valores mobiliários e dos mercados 
reúne pelo menos duas vezes por ano.

O Grupo das Partes Interessadas do sector 
dos valores mobiliários e dos mercados 
reúne trimestralmente.

Or. en

Alteração 444
Gianni Pittella

Proposta de resolução
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Os membros do Grupo das Partes 
Interessadas do sector dos valores 
mobiliários e dos mercados são nomeados 
pelo Conselho de Autoridades de 
Supervisão, com base em propostas a 
apresentar pelas partes relevantes.

3. Os membros do Grupo das Partes 
Interessadas do sector dos valores 
mobiliários e dos mercados são nomeados 
pelo Conselho de Autoridades de 
Supervisão, com base em propostas a 
apresentar pelas partes relevantes. As 
partes interessadas participam 
efectivamente na selecção dos respectivos 
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representantes.

Or. en

Justificação

Deve garantir-se que o Grupo das Partes Interessadas funcione de forma a que todas as 
partes interessadas que o constituem tenham, na prática, as mesmas condições e 
possibilidades de contribuir para os trabalhos. Isto significa que os representantes das partes 
interessadas não devem depender dos recursos das organizações que representam, pois essa 
dependência implicará fortes desequilíbrios na quantidade e na qualidade do trabalho que os 
diversos representantes podem efectivamente realizar. Isto aplica-se aos representantes dos 
trabalhadores do sector, aos consumidores, às PME e a outros. 

Alteração 445
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de resolução
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No seu processo decisório, o Conselho de 
Autoridades de Supervisão garante, na 
medida do possível, um equilíbrio 
geográfico adequado e a representação 
das partes interessadas de toda a 
Comunidade.

Suprimido

Or. en

Alteração 446
Pervenche Berès

Proposta de resolução
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No seu processo decisório, o Conselho de 
Autoridades de Supervisão garante, na 
medida do possível, um equilíbrio 
geográfico adequado e a representação das 

No seu processo decisório, o Conselho de 
Autoridades de Supervisão garante que 
todos os membros não representantes das 
entidades profissionais envolvidas nos 
mercados ou os seus trabalhadores 
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partes interessadas de toda a Comunidade. comunicam quaisquer conflitos de 
interesses potenciais. Garante também, na 
medida do possível, um equilíbrio 
geográfico adequado e a representação das 
partes interessadas de toda a União.

Or. en

Justificação

Deve garantir-se que o Grupo das Partes Interessadas funcione de forma a que todas as 
partes interessadas que o constituem tenham, na prática, as mesmas condições e 
possibilidades de contribuir para os trabalhos. Isto significa que os representantes das partes 
interessadas não devem depender dos recursos das organizações que representam, pois essa 
dependência implicará fortes desequilíbrios na quantidade e na qualidade do trabalho que os 
diversos representantes podem efectivamente realizar. Isto aplica-se aos representantes dos 
trabalhadores do sector, aos consumidores, às PME e a outros. 

O acesso à informação é de importância crucial.

Alteração 447
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de resolução
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No seu processo decisório, o Conselho de 
Autoridades de Supervisão garante, na 
medida do possível, um equilíbrio 
geográfico adequado e a representação das 
partes interessadas de toda a Comunidade.

No seu processo decisório, o Conselho de 
Autoridades de Supervisão garante, na 
medida do possível, um equilíbrio 
geográfico e um equilíbrio de género 
adequados e a representação das partes 
interessadas de toda a União.

Or. en
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Alteração 448
Udo Bullmann

Proposta de resolução
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade garante um apoio de 
secretariado adequado ao Grupo das Partes 
Interessadas do sector dos valores 
mobiliários e dos mercados.

A Autoridade garante um apoio de 
secretariado adequado ao Grupo das Partes 
Interessadas do sector dos valores 
mobiliários e dos mercados e um 
reembolso adequado das despesas de 
deslocação e estadia, bem como um 
subsídio de participação nas actividades 
para os membros que ficariam impedidos 
de participar caso não houvesse 
reembolso. O orçamento europeu também 
deverá prever o financiamento apropriado 
de um centro especializado, onde peritos 
profissionais em matéria de regulação e 
supervisão dos serviços financeiros 
possam fornecer aconselhamento técnico 
exclusivamente aos investidores 
compradores – PME – e às organizações 
de consumidores para sustentar os seus 
contributos nos grupos consultivos das 
partes interessadas.

Or. en

Alteração 449
Pervenche Berès

Proposta de resolução
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade garante um apoio de 
secretariado adequado ao Grupo das Partes 
Interessadas do sector dos valores 
mobiliários e dos mercados.

A Autoridade garante o acesso a todas as 
informações e um apoio de secretariado 
adequado ao Grupo das Partes Interessadas 
do sector dos valores mobiliários e dos 
mercados. Os membros não profissionais 
são adequadamente compensados pelo 
seu trabalho.
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Or. en

Justificação

Deve garantir-se que o Grupo das Partes Interessadas funcione de forma a que todas as 
partes interessadas que o constituem tenham, na prática, as mesmas condições e 
possibilidades de contribuir para os trabalhos. Isto significa que os representantes das partes 
interessadas não devem depender dos recursos das organizações que representam, pois essa 
dependência implicará fortes desequilíbrios na quantidade e na qualidade do trabalho que os 
diversos representantes podem efectivamente realizar. Isto aplica-se aos representantes dos 
trabalhadores do sector, aos consumidores, às PME e a outros. 

O acesso à informação é de importância crucial.

Alteração 450
Peter Skinner

Proposta de resolução
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Será atribuído um orçamento aos 
membros do Grupo das Partes 
Interessadas do sector dos valores 
mobiliários e dos mercados que 
representem organizações sem fins 
lucrativos. Este orçamento é decidido pelo 
Conselho das Autoridades de Supervisão e 
é suficiente para cobrir as despesas 
relativas à organização e à participação 
nas reuniões preparatórias, bem como à 
encomenda de estudos e pareceres 
externos.

Or. en

Justificação

Deve garantir-se que o Grupo das Partes Interessadas funcione de forma a que todas as 
partes interessadas que o constituem tenham, na prática, as mesmas condições e 
possibilidades de contribuir para os trabalhos. Isto significa que os representantes das partes 
interessadas não devem depender dos recursos das organizações que representam, pois essa 
dependência implicará fortes desequilíbrios na quantidade e na qualidade do trabalho que os 
diversos representantes podem efectivamente realizar. Isto aplica-se aos representantes dos 
trabalhadores do sector, aos consumidores, às PME e a outros.
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Alteração 451
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de resolução
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

É estabelecida uma compensação 
financeira adequada para os membros do 
Grupo das Partes Interessadas que 
representem organizações sem fins 
lucrativos.

Or. en

Alteração 452
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de resolução
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

É estabelecida uma compensação 
financeira adequada para os membros do 
Grupo das Partes Interessadas que 
representem organizações sem fins 
lucrativos.

Or. en

Justificação

A proper and fair functioning of the stakeholder group should be ensured in all regards. 

It must be ensured that the stakeholder group will function in a way so that all stakeholders in 
the group in practice have the same conditions and possibilities to contribute to the work. 
This means that stakeholder representatives should not have to rely on resources from the 
organisations they represent, as this will entail strong imbalances in the quantity and quality 
of the work that the diverse representatives can actually undertake. This counts for 
representatives of employees in the sector, consumers, SME’s and others. 
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Alteração 453
Udo Bullmann

Proposta de resolução
Artigo 22 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Os membros do Grupo das Partes 
Interessadas do sector dos valores 
mobiliários e dos mercados recebem um 
mandato de dois anos e meio, após o que 
tem lugar um novo processo de selecção.

4. Os membros do Grupo das Partes 
Interessadas do sector dos valores 
mobiliários e dos mercados recebem um 
mandato de cinco anos, após o que tem 
lugar um novo processo de selecção.

Or. en

Alteração 454
Udo Bullmann

Proposta de resolução
Artigo 22 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os membros podem ser nomeados para 
dois mandatos consecutivos. 

Suprimido

Or. en

Alteração 455
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Proposta de resolução
Artigo 22 – n.º 4 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O Presidente é designado pelos membros.

Or. en

Justificação

Para assegurar uma maior independência do Grupo das Partes Interessadas da Autoridade 
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relativamente à gestão da Autoridade, o seu presidente deve ser designado pelos próprios 
membros do grupo, e não pela gestão da Autoridade.

Alteração 456
Thijs Berman

Proposta de resolução
Artigo 22 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O Grupo das Partes Interessadas 
receberá da Autoridade todas as 
informações necessárias para o 
cumprimento das suas funções 
consultivas.

Or. en

Justificação

O Grupo das Partes Interessadas depende inteiramente da Autoridade para obter 
informações. Quando a Autoridade solicita uma consulta, deverá facilitar o acesso do Grupo 
das Partes Interessadas às informações pertinentes.

Alteração 457
Peter Skinner

Proposta de resolução
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos valores mobiliários e dos 
mercados pode apresentar pareceres e 
aconselhar a Autoridade em relação a 
qualquer questão relacionada com as suas 
funções, especificadas nos artigos 7.º e 8.º.

5. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos valores mobiliários e dos 
mercados pode apresentar pareceres e 
aconselhar a Autoridade em relação a 
qualquer questão relacionada com as suas 
funções, incluindo no que respeita a 
chegar a acordo sobre uma posição 
comum com a Autoridade Europeia de 
Supervisão (Bancária) e a Autoridade 
Europeia de Supervisão (Seguros e 
Pensões Complementares de Reforma) 
como prevê o artigo 42.º, com especial 
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destaque para as funções definidas nos 
artigos 7.º e 8.º.

Or. en

Justificação

O Grupo das Partes Interessadas também deve poder contribuir, na medida do necessário, 
para o processo de tomada de decisões relativas aos conglomerados financeiros, caso o 
conglomerado tenha uma actividade bancária, e a qualquer outra função realizada pela AES, 
embora deva continuar a concentrar-se nos artigos 7.º e 8.º.

Alteração 458
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de resolução
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos valores mobiliários e dos 
mercados pode apresentar pareceres e 
aconselhar a Autoridade em relação a 
qualquer questão relacionada com as suas 
funções, especificadas nos artigos 7.º e 
8.º.

5. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos valores mobiliários e dos 
mercados deve apresentar pareceres e 
aconselhar a Autoridade em relação a 
qualquer questão. Qualquer conflito de 
interesses dos membros do Grupo das 
Partes Interessadas do sector dos valores 
mobiliários e dos mercados deve ser 
comunicado sempre que o Grupo emitir 
pareceres e prestar aconselhamento.

Or. en

Alteração 459
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de resolução
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos valores mobiliários e dos 
mercados pode apresentar pareceres e 

5. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos valores mobiliários e dos 
mercados pode apresentar pareceres e 
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aconselhar a Autoridade em relação a 
qualquer questão relacionada com as suas 
funções, especificadas nos artigos 7.º e 8.º.

aconselhar a Autoridade em relação a 
qualquer questão relacionada com as suas 
funções, especificadas nos artigos 7.º a 
19.º.

Or. en

Justificação

This is relevant, as the exercise of conducting peer reviews (Art. 15) and the building of a 
common supervisory culture (Art. 14) will be crucial. New practices should include 
companies’ actual business practices in the supervisory scope as well as a continuous social 
dialogue. It is also relevant to ensure consultation regarding the monitoring and assessment 
of market developments (Art. 17) as stakeholders can contribute with relevant information 
and assessments of how companies’ actual business practices could impact on financial 
stability. Consultation is important regarding the colleges of supervisors (Art. 12) to allow 
following the development and efficiency of the colleges and their practices.

Alteração 460
Gianni Pittella

Proposta de resolução
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos valores mobiliários e dos 
mercados pode apresentar pareceres e 
aconselhar a Autoridade em relação a 
qualquer questão relacionada com as suas 
funções, especificadas nos artigos 7.º e 8.º.

5. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos valores mobiliários e dos 
mercados pode apresentar pareceres e 
aconselhar a Autoridade em relação a 
qualquer questão relacionada com as suas 
funções, especificadas nos artigos 7.º a 
19.º.

Or. en
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Justificação

Importa garantir que o Grupo das Partes Interessadas seja adequadamente consultado sobre 
todas as questões relevantes para as partes interessadas. O Grupo das Partes Interessadas do 
Sector Bancário deve ser consultado sobre uma gama mais vasta de funções, descritas do 
artigo 7.º ao artigo 19.º. 

Se a ordem de trabalhos for estabelecida pela Autoridade, assoberbará provavelmente o 
grupo das partes interessadas com relatórios que não são relevantes.

Nos Grupos das Partes Interessadas haverá interesses e pareceres diferentes dos diversos 
membros. Deve permitir-se que os consumidores e outros utilizadores apresentem o seu 
parecer, que não será necessariamente o parecer da maioria do Grupo das Partes 
Interessadas. 

Alteração 461
Udo Bullmann

Proposta de resolução
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos valores mobiliários e dos 
mercados pode apresentar pareceres e 
aconselhar a Autoridade em relação a 
qualquer questão relacionada com as suas 
funções, especificadas nos artigos 7.º e 8.º.

5. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos valores mobiliários e dos 
mercados pode apresentar pareceres e 
aconselhar a Autoridade em relação a 
qualquer questão relacionada com as suas 
funções, especificadas nos artigos 7.º, 8.º, 
9.º e 10.º.

Or. en

Alteração 462
Peter Skinner

Proposta de resolução
Artigo 22 – n.º 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos valores mobiliários e dos 
mercados decide as questões relevantes 
para consulta e tem a possibilidade de 
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influenciar a ordem de trabalhos das 
reuniões. Todos os representantes do 
grupo têm a oportunidade de dar o seu 
contributo. A decisão final sobre os 
pontos propostos para a ordem de 
trabalhos é tomada pelo Grupo das Partes 
Interessadas, tendo cada subgrupo o 
direito de incluir os pontos por si 
propostos na ordem de trabalhos. Cada 
subgrupo do Grupo das Partes 
Interessadas é livre de apresentar os seus 
pareceres e conselhos à Autoridade, os 
quais não corresponderão 
necessariamente aos pareceres da maioria 
do Grupo das Partes Interessadas.

Or. en

Justificação

No Grupo das Partes Interessadas haverá interesses e pareceres diferentes dos diversos 
membros. Deve permitir-se que os consumidores e outros utilizadores apresentem o seu 
parecer, que não será necessariamente o parecer da maioria do Grupo das Partes 
Interessadas. Se este direito não for concedido às partes interessadas corre-se o risco de 
paralisar o trabalho do grupo.

Alteração 463
Gianni Pittella

Proposta de resolução
Artigo 22 – n.º 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O grupo das partes interessadas decide as 
questões relevantes para consulta e tem a 
possibilidade de influenciar a ordem de 
trabalhos das reuniões. Todos os 
representantes do grupo têm a 
oportunidade de dar o seu contributo. A 
decisão final sobre os pontos propostos 
para a ordem de trabalhos é tomada pelo 
grupo das partes interessadas, tendo cada 
subgrupo o direito de incluir os pontos 
por si propostos na ordem de trabalhos.
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Or. en

Justificação

Importa garantir que o Grupo das Partes Interessadas seja adequadamente consultado sobre 
todas as questões relevantes para as partes interessadas. O Grupo das Partes Interessadas do 
Sector Bancário deve ser consultado sobre uma gama mais vasta de funções, descritas do 
artigo 7.º ao artigo 19.º. 

Se a ordem de trabalhos for estabelecida pela Autoridade, assoberbará provavelmente o 
grupo das partes interessadas com relatórios que não são relevantes.

Nos Grupos das Partes Interessadas haverá interesses e pareceres diferentes dos diversos 
membros. Deve permitir-se que os consumidores e outros utilizadores apresentem o seu 
parecer, que não será necessariamente o parecer da maioria do Grupo das Partes 
Interessadas. 

Alteração 464
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de resolução
Artigo 22 – n.º 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O Grupo das Partes Interessadas decide 
as questões relevantes para consulta, bem 
como a ordem de trabalho das reuniões.

Or. en

Alteração 465
Gianni Pittella

Proposta de resolução
Artigo 22 – n.º 5 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Cada subgrupo do Grupo das Partes 
Interessadas é livre de apresentar os seus 
pareceres e conselhos à Autoridade, os 
quais não corresponderão 
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necessariamente aos pareceres da maioria 
do grupo das partes interessadas.

Or. en

Justificação

Importa garantir que o Grupos das Partes Interessadas seja adequadamente consultado 
sobre todas as questões relevantes para as partes interessadas. O Grupo das Partes 
Interessadas do Sector Bancário deve ser consultado sobre uma gama mais vasta de funções, 
descritas do artigo 7.º ao artigo 19.º. 

Se a ordem de trabalhos for estabelecida pela Autoridade, assoberbará provavelmente o 
Grupos das Partes Interessadas com relatórios que não são relevantes.

Nos Grupos das Partes Interessadas haverá interesses e pareceres diferentes dos diversos 
membros. Deve permitir-se que os consumidores e outros utilizadores apresentem o seu 
parecer, que não será necessariamente o parecer da maioria do grupo das partes 
interessadas. 

Alteração 466
Peter Skinner

Proposta de resolução
Artigo 22 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos valores mobiliários e dos 
mercados adopta o seu regulamento 
interno.

6. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos valores mobiliários e dos 
mercados adopta o seu regulamento interno 
com base num acordo de uma maioria de 
dois terços dos seus membros.

Or. en

Justificação

Dada a probabilidade de existirem divergências significativas de pontos de vista dentro do 
Grupo das Partes Interessadas, é importante que se estabeleça um regulamento interno 
sólido desde o início. A melhor forma de o conseguir é através de um acordo de pelo menos 
dois terços dos membros. Desta forma também se impedirá que os representantes de um 
grupo das partes interessadas dominem o processo decisório.
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Alteração 467
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de resolução
Artigo 22 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos valores mobiliários e dos 
mercados adopta o seu regulamento 
interno.

6. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos valores mobiliários e dos 
mercados adopta o seu regulamento interno 
e designa o seu presidente de entre os seus 
membros.

Or. en


