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Alteração 662
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 27

Texto da Comissão Alteração

Na execução das funções que lhe são 
conferidas pelo presente regulamento, o 
Presidente e os membros com direito a 
voto do Conselho de Autoridades de 
Supervisão actuam de forma independente 
e objectiva em defesa do interesse 
comunitário e não devem procurar obter 
nem receber instruções das instituições ou 
organismos comunitários, do Governo de 
um Estado-Membro ou de qualquer outro 
organismo público ou privado.

Na execução das funções que lhe são 
conferidas pelo presente regulamento, o 
Presidente e os membros com direito a 
voto do Conselho de Autoridades de 
Supervisão actuam de forma independente 
e objectiva, exclusivamente no interesse 
da União Europeia no seu conjunto, e não 
devem procurar obter nem receber 
instruções das instituições ou organismos 
da União Europeia, do Governo de um 
Estado-Membro ou de qualquer outro 
organismo público ou privado.

Or. en

Alteração 663
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 27 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Nem os Estados-Membros, nem as 
instituições da UE, nem nenhum outro 
organismo público ou privado procurarão 
influenciar os membros do Conselho de 
Autoridades de Supervisão na execução 
das suas tarefas enquanto Autoridade 
Bancária Europeia.

Or. en
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Alteração 664
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 27 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os membros e o pessoal do Conselho de 
Autoridades de Supervisão não devem ter 
trabalhado nem prestado serviços a 
instituições financeiras durante os três 
últimos anos, nem deverão fazê-lo nos três 
anos seguintes à cessação das suas 
funções ao serviço da Autoridade.

Or. en

Alteração 665
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. O Conselho de Autoridades de 
Supervisão nomeia o Presidente.

3. O Conselho de Autoridades de 
Supervisão nomeia o Presidente e o
Vice-Presidente. 

Or. en

Alteração 666
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O Conselho de Autoridades de 
Supervisão adopta, com base numa 
proposta do Conselho de Administração, o 
relatório anual de actividades da 
Autoridade baseado no projecto de 
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relatório referido no artigo 38.º, n.º 7, e 
transmite-o ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, à Comissão, ao Tribunal de 
Contas, ao Comité Económico e Social 
Europeu até 15 de Junho. O relatório será 
tornado público.

Or. en

Alteração 667
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Autoridades de 
Supervisão delibera por maioria 
qualificada dos seus membros, em 
conformidade com o artigo 205.º do 
Tratado, no que respeita aos actos 
especificados nos artigos 7.º e 8.º e a todas 
as medidas e decisões adoptadas ao abrigo 
do capítulo VI.

Suprimido

Or. en

Alteração 668
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Autoridades de 
Supervisão delibera por maioria 
qualificada dos seus membros, em 
conformidade com o artigo 205.º do 
Tratado, no que respeita aos actos 
especificados nos artigos 7.º e 8.º e a todas 
as medidas e decisões adoptadas ao abrigo 
do capítulo VI.

Suprimido
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Or. en

Justificação

As decisões do Conselho de Autoridades de Supervisão devem reflectir a perspectiva 
europeia e não devem basear-se em considerações nacionais. Apenas as decisões em matéria 
de financiamento devem ser tomadas com base numa VMQ devido às contribuições nacionais 
para o financiamento do sistema.

Alteração 669
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Autoridades de 
Supervisão delibera por maioria 
qualificada dos seus membros, em 
conformidade com o artigo 205.º do 
Tratado, no que respeita aos actos 
especificados nos artigos 7.º e 8.º e a todas 
as medidas e decisões adoptadas ao abrigo 
do capítulo VI.

Suprimido

Or. en

Justificação

O Conselho de Autoridades de Supervisão é constituído por peritos conceituados nas suas 
áreas de especialização e a tomada de decisões deve, por isso, basear-se no princípio 
segundo o qual os votos dos membros têm todos o mesmo valor. Não é necessário exigir a 
maioria qualificada para que a ABE cumpra os seus objectivos, dado que a maioria simples
em termos equitativos garante a igualdade de tratamento para os pareceres de todos os 
peritos.

Alteração 670
Carl Haglund

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Autoridades de Suprimido
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Supervisão delibera por maioria 
qualificada dos seus membros, em 
conformidade com o artigo 205.º do 
Tratado, no que respeita aos actos 
especificados nos artigos 7.º e 8.º e a todas 
as medidas e decisões adoptadas ao abrigo 
do capítulo VI.

Or. en

Justificação

O Conselho de Autoridades de Supervisão é constituído por peritos conceituados nas suas 
áreas de especialização e a tomada de decisões deve, por isso, basear-se no princípio 
segundo o qual os votos dos membros têm todos o mesmo valor. Não é necessário exigir a 
maioria qualificada para que a ABE cumpra os seus objectivos, dado que a maioria simples 
em termos equitativos garante a igualdade de tratamento para os pareceres de todos os 
peritos.

Alteração 671
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Autoridades de 
Supervisão delibera por maioria 
qualificada dos seus membros, em 
conformidade com o artigo 205.º do 
Tratado, no que respeita aos actos 
especificados nos artigos 7.º e 8.º e a todas 
as medidas e decisões adoptadas ao abrigo 
do capítulo VI.

1. O Conselho de Autoridades de 
Supervisão delibera por maioria simples
dos seus membros. 

Or. en

Justificação

The principle of “simple majority voting” shall be the only rule concerning the voting 
modalities within the Supervisors Board. It will ensure the efficient work of the EBA. It will 
also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the 
EBA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the 
EBA will be perceived as a politically influenced body. As a result it may lower the public 
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trust toward it, and a repute in case of such authority shall be considered as an important 
value. Finally, the professional knowledge of the Members of the Supervisors Board is not 
necessary linked with the size of the Member State. 

Alteração 672
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Autoridades de 
Supervisão delibera por maioria
qualificada dos seus membros, em 
conformidade com o artigo 205.º do 
Tratado, no que respeita aos actos 
especificados nos artigos 7.º e 8.º e a todas 
as medidas e decisões adoptadas ao abrigo 
do capítulo VI.

1. O Conselho de Autoridades de 
Supervisão delibera por maioria simples 
dos seus membros, em conformidade com 
o princípio "um membro, um voto". 

Or. en

Alteração 673
Anni Podimata

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Autoridades de 
Supervisão delibera por maioria 
qualificada dos seus membros, em 
conformidade com o artigo 205.º do 
Tratado, no que respeita aos actos 
especificados nos artigos 7.º e 8.º e a todas 
as medidas e decisões adoptadas ao abrigo 
do capítulo VI.

1. O Conselho de Autoridades de 
Supervisão delibera por maioria simples
dos seus membros, em conformidade com 
o princípio "um membro, um voto". No 
que respeita aos actos especificados nos 
artigos 7.º e 8.º e a todas as medidas e 
decisões adoptadas ao abrigo do capítulo 
VI e por via de derrogação ao primeiro 
parágrafo, o Conselho de Autoridades de 
Supervisão delibera por maioria 
qualificada dos seus membros, em 
conformidade com o artigo 16.º, n.º 4, do 
Tratado da União Europeia. 
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Or. en

Alteração 674
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Autoridades de 
Supervisão delibera por maioria 
qualificada dos seus membros, em 
conformidade com o artigo 205.º do 
Tratado, no que respeita aos actos 
especificados nos artigos 7.º e 8.º e a todas 
as medidas e decisões adoptadas ao abrigo 
do capítulo VI.

1. O Conselho de Autoridades de 
Supervisão delibera por maioria 
qualificada dos seus membros, em 
conformidade com o artigo 16.º, n.º 4, do 
Tratado da União Europeia e o artigo 3.º
do Protocolo n.º 36 relativo às disposições 
transitórias anexado ao Tratado da União 
Europeia e ao Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, no 
que respeita aos actos especificados nos 
artigos 7.º a 11.º e a todas as medidas e 
decisões adoptadas ao abrigo do capítulo 
VI. 

Or. en
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Justificação

Given their huge impact, decisions taken by the Authority under Articles 7 to 11 should be 
subject to majority requirements that mirror the relative weight of countries within the EU:

– For Articles 7 and 8, the legislative character of the measures necessitates the requirement 
for qualified majority voting.

– For Article 9, the Authority assumes the power to declare an infringement of EU law, which 
is in general assigned to the European Commission in a more cumbersome procedure. Given 
these additional powers, it should be necessary that a qualified majority of the Supervisors 
Board agrees to such a declaration.

– For Article 10, the possibility of severe consequences for national budgetary responsibilities 
necessitates the need for decision-making by national supervisory authorities proportionally 
to their relative weight the Member States they represent within the EU.

– For Artigo 11(3), the binding nature of the decision on a previously unsettled disagreement 
again takes the character of infringing upon national sovereignty, and so is again best agreed 
in a procedure that requires qualified majority voting.

Alteração 675
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Autoridades de 
Supervisão delibera por maioria 
qualificada dos seus membros, em 
conformidade com o artigo 205.º do 
Tratado, no que respeita aos actos 
especificados nos artigos 7.º e 8.º e a todas 
as medidas e decisões adoptadas ao abrigo 
do capítulo VI.

1. O Conselho de Autoridades de 
Supervisão delibera por maioria 
qualificada dos seus membros, em 
conformidade com o artigo 16.º, n.º 4, do 
Tratado da União Europeia e o artigo 3.º 
do Protocolo n.º 36 relativo às disposições 
transitórias anexado ao Tratado da União 
Europeia e ao Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, no 
que respeita aos actos especificados nos 
artigos 7.º e 8.º e a todas as medidas e 
decisões adoptadas ao abrigo do capítulo 
VI.

Or. en
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Justificação

Adaptação ao Tratado de Lisboa.

Alteração 676
Anni Podimata

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Todas as outras decisões do Conselho de 
Autoridades de Supervisão são adoptadas 
por maioria simples dos seus membros.

Suprimido

Or. en

Alteração 677
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Todas as outras decisões do Conselho de 
Autoridades de Supervisão são adoptadas 
por maioria simples dos seus membros.

Suprimido

Or. en

Justificação

The principle of “simple majority voting” shall be the only rule concerning the voting 
modalities within the Supervisors Board. It will ensure the efficient work of the EBA. It will 
also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the 
EBA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the 
EBA will be perceived as a politically influenced body. As a result it may lower the public 
trust toward it, and a repute in case of such authority shall be considered as an important 
value. Finally, the professional knowledge of the Members of the o Supervisors Board is not
necessary linked with the size of the Member State. 



PE439.990v01-00 12/75 AM\810280PT.doc

PT

Alteração 678
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Todas as outras decisões do Conselho de 
Autoridades de Supervisão são adoptadas 
por maioria simples dos seus membros.

O Conselho de Autoridades de Supervisão
delibera por maioria qualificada dos seus 
membros, em conformidade com o artigo
16.º do Tratado da União Europeia, no 
que respeita aos actos especificados nos 
artigos 7.º e 8.º e a todas as medidas e 
decisões adoptadas ao abrigo do capítulo 
VI.

Or. en

Justificação

This amendment aims at bringing in line the draft report on the EBA with the draft reports on 
the EIOPA and the ESMA by maintaining the Commission compromise that all decisions 
should be taken on a “one member, one vote” basis except for the decisions regarding 
technical standards, guidelines, recommendations and budgetary matters of the EBA which 
would be taken by QMV. As the draft reports on the EIOPA and the ESMA, the amendment 
takes into account the reference to the new Lisbon Treaty. Furthermore it inverses the order 
of alineas 1 and 2 to bring further legal coherence by stating first the general rule and then 
only the exceptions.

Alteração 679
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Todas as outras decisões do Conselho de 
Autoridades de Supervisão são adoptadas 
por maioria simples dos seus membros.

Relativamente a todas as outras decisões, 
o Conselho de Autoridades de Supervisão
delibera por maioria simples e cada 
membro tem um voto.

Or. en
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Alteração 680
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 - parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Todas as outras decisões do Conselho de 
Autoridades de Supervisão são adoptadas
por maioria simples dos seus membros.

O Conselho de Autoridades de Supervisão
delibera por maioria simples dos seus 
membros, em conformidade com o 
princípio "um membro, um voto". 

Or. en

Justificação

O Conselho de Autoridades de Supervisão é constituído por peritos conceituados nas suas 
áreas de especialização e a tomada de decisões deve, por isso, basear-se no princípio 
segundo o qual os votos dos membros têm todos o mesmo valor. Não é necessário exigir a 
maioria qualificada para que a ABE cumpra os seus objectivos, dado que a maioria simples 
em termos equitativos garante a igualdade de tratamento para os pareceres de todos os 
peritos.

Alteração 681
Carl Haglund

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 - parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Todas as outras decisões do Conselho de 
Autoridades de Supervisão são adoptadas
por maioria simples dos seus membros.

O Conselho de Autoridades de Supervisão 
delibera por maioria simples dos seus 
membros, em conformidade com o 
princípio "um membro, um voto".

Or. en

Justificação

O Conselho de Autoridades de Supervisão é constituído por peritos conceituados nas suas 
áreas de especialização e a tomada de decisões deve, por isso, basear-se no princípio 
segundo o qual os votos dos membros têm todos o mesmo valor.  Não é necessário exigir a 
maioria qualificada para que a ABE cumpra os seus objectivos, dado que a maioria simples 
em termos equitativos garante a igualdade de tratamento para os pareceres de todos os 
peritos.
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Alteração 682
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Todas as outras decisões do Conselho de 
Autoridades de Supervisão são adoptadas
por maioria simples dos seus membros.

O Conselho de Autoridades de Supervisão 
delibera por maioria simples dos seus 
membros, em conformidade com o 
princípio "um membro, um voto".

Or. en

Alteração 683
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Todas as outras decisões do Conselho de 
Autoridades de Supervisão são adoptadas 
por maioria simples dos seus membros.

Todas as decisões do Conselho de 
Autoridades de Supervisão são adoptadas 
por maioria simples dos seus membros.

Or. en

Justificação

As decisões do Conselho de Autoridades de Supervisão devem reflectir a perspectiva 
europeia e não devem basear-se em considerações nacionais. Apenas as decisões em matéria 
de financiamento devem ser tomadas com base numa VMQ devido às contribuições nacionais 
para o financiamento do sistema.
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Alteração 684
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no primeiro 
parágrafo, o Conselho de Autoridades de 
Supervisão toma decisões no âmbito do 
capítulo VI por maioria qualificada dos 
seus membros, nos termos do artigo 16.º 
do Tratado da União Europeia e do artigo
3.º do protocolo relativo às disposições 
transitórias anexado ao Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

Or. en

Justificação

As decisões do Conselho de Autoridades de Supervisão devem reflectir a perspectiva 
europeia e não devem basear-se em considerações nacionais. Apenas as decisões em matéria 
de financiamento devem ser tomadas com base numa VMQ devido às contribuições nacionais 
para o financiamento do sistema.

Alteração 685
Anni Podimata

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No que respeita às decisões tomadas em 
conformidade com o artigo 11.º, n.º 3, 
considera-se que a decisão proposta pelo 
painel está adoptada se for aprovada por 
maioria simples dos membros do 
Conselho de Autoridades de Supervisão.  

Or. en
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Alteração 686
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Administração é 
composto pelo Presidente, por um 
representante da Comissão e por quatro 
membros eleitos pelo Conselho de 
Autoridades de Supervisão de entre os seus
membros.

1. O Conselho de Administração é 
composto pelo Presidente, por um 
representante da Comissão e por quatro 
membros eleitos pelo Conselho de 
Autoridades de Supervisão de entre os seus 
membros com direito a voto.

Or. en

Alteração 687
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Administração é 
composto pelo Presidente, por um 
representante da Comissão e por quatro
membros eleitos pelo Conselho de 
Autoridades de Supervisão de entre os seus 
membros.

1. O Conselho de Administração é 
composto pelo Presidente e por cinco
membros eleitos pelo Conselho de 
Autoridades de Supervisão de entre os seus 
membros. 

Or. en

Justificação

A ABE será tão independente quanto possível. Por esse motivo a influência da Comissão
Europeia na actividade desta Autoridade deve ser limitada. A alteração proposta visa retirar 
o representante da Comissão do Conselho de Administração da ABE. A presença do 
representante da Comissão no Conselho de Autoridades de Supervisão da ABE, como 
membro com direito a voto, é suficiente para garantir uma troca de informações adequada 
entre a Comissão e a ABE e uma comunicação adequada entre elas.
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Alteração 688
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Administração é 
composto pelo Presidente, por um 
representante da Comissão e por quatro
membros eleitos pelo Conselho de 
Autoridades de Supervisão de entre os seus 
membros.

1. O Conselho de Administração é 
composto pelo Presidente e por seis
membros eleitos pelo Conselho de 
Autoridades de Supervisão de entre os seus 
membros. 

Or. en

Alteração 689
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Cada um dos membros, com excepção do 
Presidente, terá um suplente, que os poderá 
substituir na qualidade de membro do 
Conselho de Administração se o membro 
efectivo não puder participar na reunião.

Cada um dos membros, com excepção do 
Presidente, terá um suplente, que os poderá 
substituir na qualidade de membro do 
Conselho de Administração se o membro 
efectivo não puder participar na reunião. O 
Presidente pode ser substituído pelo 
Vice-Presidente e os membros por 
suplentes nomeados nos termos do artigo
25.º, n.º 2.

Or. en
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Alteração 690
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Director Executivo participa nas 
reuniões do Conselho de Administração, 
sem direito a voto.

2. O Director Executivo e um 
representante da Comissão participam nas 
reuniões do Conselho de Administração, 
sem direito a voto.

Or. en

Alteração 691
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

3. As reuniões ordinárias do Conselho de 
Administração realizam-se pelo menos 
duas vezes por ano.

3. O Conselho de Administração reúne-se 
pelo menos antes de cada reunião do 
Conselho de Autoridades de Supervisão e 
sempre que o considere necessário.

Or. en

Alteração 692
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 31

Texto da Comissão Alteração

Os membros do Conselho de 
Administração actuam de forma 
independente e objectiva em defesa do 
interesse comunitário e não devem 
procurar obter nem receber instruções das 
instituições ou organismos comunitários, 
do Governo de um Estado-Membro ou de 

Os membros do Conselho de 
Administração actuam de forma 
independente e objectiva, exclusivamente 
no interesse da União Europeia no seu 
conjunto, e não devem procurar obter nem 
receber instruções das instituições ou 
organismos da União Europeia, do 



AM\810280PT.doc 19/75 PE439.990v01-00

PT

qualquer outro organismo público ou 
privado.

Governo de um Estado-Membro ou de 
qualquer outro organismo público ou 
privado.

Or. en

Alteração 693
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 31 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Nem os Estados-Membros, nem as 
instituições ou organismos da União 
Europeia, nem nenhum outro organismo 
público ou privado procurarão
influenciar os membros do Conselho de 
Administração.

Or. en

Alteração 694
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 31 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o Estatuto dos 
Funcionários referido no artigo 54.º, os 
membros do Conselho de Administração, 
após a cessação de funções, continuam 
vinculados aos deveres de integridade e 
discrição no que respeita à aceitação de 
certas nomeações ou benefícios.

Or. en
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Alteração 695
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Com base no projecto de relatório 
anual referido no artigo 38.º, n.º 7, o 
Conselho de Administração, após 
consulta do Conselho de Autoridades de 
Supervisão, adopta o relatório anual de 
actividades da Autoridade e transmite-o 
ao Parlamento Europeu, ao Conselho, à 
Comissão, ao Tribunal de Contas e ao
Comité Económico e Social Europeu até 
15 de Junho. Este relatório é tornado 
público.

Suprimido

Or. en

Alteração 696
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. O Conselho de Administração nomeia e 
exonera os membros da Câmara de 
Recurso nos termos do artigo 44.º, nºs 3 e 
5.

Suprimido

Or. en
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Alteração 697
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. O Conselho de Administração nomeia e 
exonera os membros da Câmara de 
Recurso nos termos do artigo 44.º, nºs 3 e 
5.

Suprimido

Or. en

Alteração 698
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Autoridade é representada por um 
Presidente, que será um profissional 
independente a tempo inteiro.

1. A Autoridade é representada por um 
Presidente e um Vice-Presidente que serão 
profissionais independentes a tempo 
inteiro. 

Or. en

Alteração 699
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O Vice-Presidente actua como substituto
do Presidente e é também responsável 
pelas relações externas com o Comité 
Conjunto, o CERS e organismos
internacionais.
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Or. en

Alteração 700
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. O Presidente é nomeado pelo Conselho 
de Autoridades de Supervisão, através de 
concurso, com base no seu mérito, 
competências e conhecimento das 
instituições e mercados financeiros, bem 
como na sua experiência no domínio da 
supervisão e regulação financeiras.

2. O Presidente é nomeado pelo
Parlamento Europeu com base no seu 
mérito, competências e conhecimento das 
instituições e mercados financeiros, bem 
como na sua experiência no domínio da 
supervisão e regulação financeiras, através 
de um concurso organizado pelo
Conselho de Autoridades de Supervisão
que seleccionará os três melhores 
candidatos para submeter à apreciação do 
Parlamento Europeu.

Or. en

Alteração 701
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. O Presidente é nomeado pelo Conselho 
de Autoridades de Supervisão, através de 
concurso, com base no seu mérito, 
competências e conhecimento das 
instituições e mercados financeiros, bem 
como na sua experiência no domínio da 
supervisão e regulação financeiras.

2. O Presidente e o Vice-Presidente são 
nomeados pelo Conselho de Autoridades 
de Supervisão, através de concurso, com 
base no seu mérito, competências e 
conhecimento das instituições e mercados 
financeiros, bem como na sua experiência 
no domínio da supervisão e regulação 
financeiras.

Or. en
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Alteração 702
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Antes dessa nomeação, o candidato 
seleccionado pelo Conselho de 
Autoridades de Supervisão tem de ser 
confirmado pelo Parlamento Europeu.

Antes dessa nomeação, os três candidatos 
seleccionados pelo Conselho de 
Autoridades de Supervisão têm de ser 
confirmados pelo Parlamento Europeu, o 
qual nomeará um deles como Presidente.

Or. en

Alteração 703
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

2. Antes dessa nomeação, o candidato 
seleccionado pelo Conselho de 
Autoridades de Supervisão tem de ser 
confirmado pelo Parlamento Europeu.

2. Antes dessa nomeação, os candidatos 
seleccionados pelo Conselho de 
Autoridades de Supervisão têm de ser 
confirmados pelo Parlamento Europeu.

Or. en

Alteração 704
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho de Autoridades de 
Supervisão elege ainda, de entre os seus 
membros, um suplente que executa as 
funções do Presidente na sua ausência.

2. Na ausência do Presidente e do
Vice-Presidente, o Conselho de 
Autoridades de Supervisão elege ainda, de 
entre os seus membros, um substituto 
temporário que executa as funções do 
Presidente ou do Vice-Presidente na sua 
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ausência.

Or. en

Alteração 705
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 34 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o Estatuto dos 
Funcionários referido no artigo 54.º, os 
membros do Conselho de Administração, 
após a cessação de funções, continuam 
vinculados aos deveres de integridade e 
discrição no que respeita à aceitação de 
certas nomeações ou benefícios.

Or. en

Alteração 706
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Para além da informação referida 
nos artigos 7.º-A, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º-A e
18.º, o relatório inclui informação 
relativa, nomeadamente, à
disponibilidade, montante e custo do 
crédito bancário para as famílias e as 
PME, e ao volume e variações no volume 
de dívida pública detida pelas instituições 
de crédito, bem como informações 
detalhadas sobre o âmbito da interacção 
entre a Autoridade e o Conselho Europeu 
do Risco Sistémico e, quando pertinente, 
uma resposta a pareceres e análises 
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emitidos pelo Grupo das Partes 
Interessadas do sector bancário. O 
relatório incluirá ainda qualquer 
informação relevante solicitada pelo 
Parlamento numa base ad hoc.

Or. en

Justificação

Trata-se de completar a informação que deverá ser incluída no relatório.

Alteração 707
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para além da informação referida 
nos artigos 7.º-A, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º-A e 
18.º, o relatório informação detalhada 
sobre o âmbito da interacção entre a 
Autoridade e o Conselho Europeu do 
Risco Sistémico e, quando pertinente, 
uma resposta aos pareceres e análises
emitidos pelo Grupo das Partes 
Interessadas do sector bancário. Incluirá 
ainda qualquer informação relevante 
solicitada pelo Parlamento Europeu 
numa base ad hoc.

Or. en

Justificação

É importante que a AES seja também obrigada a responder mais formalmente perante o 
Grupo das Partes Interessadas e o Parlamento de modo mais formal, a fim de garantir que 
toma conhecimento das preocupações democráticas e das partes interessadas.
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Alteração 708
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para além da informação referida 
nos artigos 7.º-A, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º-A e 
18.º, o relatório inclui informação 
relativa, nomeadamente, à 
disponibilidade, montante e custo do 
crédito bancário para as famílias e as 
PME, e ao volume e variações no volume 
de dívida pública detida pelas instituições 
de crédito. Incluirá ainda informação 
sobre as 50 instituições financeiras de 
maior dimensão que operam na UE e 
qualquer informação relevante solicitada 
pelo Parlamento Europeu numa base ad 
hoc.

Or. en

Alteração 709
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para além da informação referida 
nos artigos 7.º-A, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º-A e 
18.º, o relatório inclui informação 
relativa, nomeadamente, à 
disponibilidade, montante e custo do 
crédito bancário para as famílias e as 
PME, e o volume e as variações no 
volume de dívida pública detida pelas 
instituições de crédito.

Or. en
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Alteração 710
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Director Executivo é nomeado pelo 
Conselho de Autoridades de Supervisão, 
através de concurso, com base no seu 
mérito, competências e conhecimento das 
instituições e mercados financeiros, bem 
como na sua experiência no domínio da 
supervisão e regulação financeiras e na sua 
experiência de gestão.

2. O Director Executivo é nomeado pelo 
Conselho de Autoridades de Supervisão, 
através de concurso, sob proposta do 
Conselho de Administração, com base no 
seu mérito, competências e conhecimento 
das instituições e mercados financeiros, 
bem como na sua experiência no domínio 
da supervisão e regulação financeiras e na 
sua experiência de gestão.

Or. en

Alteração 711
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Durante os nove meses anteriores ao 
final do mandato de cinco anos do Director 
Executivo, o Conselho de Autoridades de 
Supervisão procede a uma avaliação.

4. Durante os nove meses anteriores ao 
final do mandato de cinco anos do Director 
Executivo, o Conselho de Administração
procede a uma avaliação.

Or. en

Alteração 712
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No âmbito dessa avaliação, o Conselho de 
Autoridades de Supervisão deve apreciar, 

No âmbito dessa avaliação, o Conselho de 
Administração deve apreciar, 
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designadamente: designadamente:

Or. en

Alteração 713
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

4. Tomando em consideração essa 
avaliação, o Conselho de Autoridades de 
Supervisão pode prorrogar uma vez o 
mandato do Director Executivo.

4. Tomando em consideração essa 
avaliação, o Conselho de Administração
pode prorrogar uma vez o mandato do 
Director Executivo.

Or. en

Alteração 714
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O Director Executivo só pode ser 
exonerado por decisão do Conselho de 
Autoridades de Supervisão.

5. O Director Executivo só pode ser 
exonerado por decisão do Conselho de 
Autoridades de Supervisão e sob proposta 
do Conselho de Administração.

Or. en
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Alteração 715
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 37 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O Director Executivo não deve ter 
trabalhado nem prestado serviços a 
instituições financeiras durante os 3 anos 
anteriores, nem deve fazê-lo nos 3 anos 
seguintes à cessação das suas funções na 
Autoridade.

Or. en

Alteração 716
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 37 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Em conformidade com o Estatuto dos 
Funcionários referido no artigo 54.º, os 
membros do Conselho de Administração, 
após a cessação de funções, continuam 
vinculados aos deveres de integridade e 
discrição no que respeita à aceitação de 
certas nomeações ou benefícios.

Or. en

Alteração 717
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A Autoridade integra o SESF, que 
funciona como uma rede de autoridades 

1. A Autoridade integra o SESF, cujo 
principal objectivo consiste em assegurar 
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de supervisão. que as regras aplicáveis ao sector 
financeiro sejam correctamente 
implementadas por forma a preservar a 
estabilidade financeira e garantir assim a 
confiança no sistema financeiro como um 
todo, com protecção suficiente para os 
consumidores de serviços financeiros.

Or. en

Alteração 718
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Capítulo IV – secção 2 – título

Texto da Comissão Alteração

SISTEMA EUROPEU DE SUPERVISÃO 
FINANCEIRA

AUTORIDADE EUROPEIA DE 
SUPERVISÃO (COMITÉ CONSULTIVO
CONJUNTO)
(Esta alteração aplica-se a todo o texto.)

Or. en

Justificação

Importa estabelecer que o CC é também um organismo consultivo intra-ESA e entre as ESA e 
o CERS.

Alteração 719
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Capítulo IV – secção 2 – título

Texto da Comissão Alteração

SISTEMA EUROPEU DE SUPERVISÃO 
FINANCEIRA

AUTORIDADES EUROPEIAS DE 
SUPERVISÃO (COMITÉ CONJUNTO)

Or. en
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Justificação

Trata-se de garantir coerência com o Relatório Skinner.

Alteração 720
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É instituído um Comité Conjunto das 
Autoridades Europeias de Supervisão.

1. É instituído o (Comité Consultivo 
Conjunto) ("o Comité Consultivo 
Conjunto") da Autoridade Europeia de 
Supervisão que tem a sua sede em 
Bruxelas.

Or. en

Justificação

Trata-se de esclarecer a importância do CC e de fornecer uma base permanente para o seu 
secretariado permanente num local geograficamente central para o SESF.

Alteração 721
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É instituído um Comité Conjunto das 
Autoridades Europeias de Supervisão.

1. É instituído o (Comité Conjunto) ("o 
Comité Conjunto" das Autoridades 
Europeias de Supervisão que tem a sua 
sede em Frankfurt.

Or. en

Justificação

Por uma questão e maior eficiência, o (Comité Conjunto) das Autoridades Europeias de 
Supervisão deve ter a mesma sede que cada uma das Autoridades, a fim de criar economias 
de escala, e deve ficar localizada no mesmo sítio que o CERS , ou seja, em Frankfurt. 
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Alteração 722
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É instituído um Comité Conjunto das 
Autoridades Europeias de Supervisão.

1. É instituído o (Comité Conjunto) ("o 
Comité Conjunto" das Autoridades 
Europeias de Supervisão que tem a sua 
sede em Frankfurt.

Or. en

Justificação

Em consonância com o Relatório Skinner e em substituição da sede do Comité Conjunto.

Alteração 723
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Comité Conjunto serve como 
instância onde a Autoridade coopera 
regular e estreitamente para garantir a 
coerência intersectorial com a Autoridade 
Europeia dos Seguros e Pensões 
Complementares de Reforma e com a 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados.

2. O Comité Conjunto serve como 
instância onde a Autoridade coopera 
regular e estreitamente para garantir a 
coerência intersectorial em todos os pilares 
da Autoridade Europeia de Supervisão, 
em particular quanto aos seguintes 
pontos:

– conglomerados financeiros;
–  contabilidade e auditoria;
– análises micro prudenciais para a 
estabilidade financeira;
– produtos de investimento de retalho; 
– medidas em relação ao branqueamento 
de capitais, e
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–  intercâmbio de informação com o 
Conselho Europeu do Risco Sistémico e 
desenvolvimento das relações entre o 
Conselho Europeu de Risco Sistémico e 
os pilares da Autoridade Europeia de 
Supervisão.

Or. en

Alteração 724
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Comité Conjunto serve como 
instância onde a Autoridade coopera 
regular e estreitamente para garantir a 
coerência intersectorial com a Autoridade 
Europeia dos Seguros e Pensões 
Complementares de Reforma e com a 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados.

2. O Comité Conjunto serve como 
instância onde a Autoridade coopera 
regular e estreitamente para garantir a 
coerência intersectorial com as outras 
AES, em particular quanto aos seguintes 
pontos: 

– conglomerados financeiros;
–  contabilidade e auditoria;
– análises micro prudenciais para a 
estabilidade financeira;
– produtos de investimento de retalho; 
– medidas em relação ao branqueamento 
de capitais, e
–  intercâmbio de informação com o 
Conselho Europeu do Risco Sistémico e 
desenvolvimento das relações entre o 
Conselho Europeu de Risco Sistémico e 
os pilares da Autoridade Europeia de 
Supervisão.

Or. en
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Justificação

O Comité Conjunto está a desenvolver novas áreas de acção comum. Por essa razão, 
propõe-se que se especifique nos regulamentos um conjunto de áreas de cooperação. Com 
base no trabalho preparatório do Comité Conjunto, serão tomadas as decisões finais pelos 
comités constituintes.

Alteração 725
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Comité Conjunto serve como 
instância onde a Autoridade coopera 
regular e estreitamente para garantir a 
coerência intersectorial com a Autoridade 
Europeia dos Seguros e Pensões 
Complementares de Reforma e com a 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados.

2. O Comité Conjunto serve como 
instância onde a Autoridade coopera 
regular e estreitamente para garantir a 
coerência intersectorial e a aprendizagem 
com a Autoridade Europeia de Supervisão
(Seguros e Pensões Complementares de 
Reforma) e com a Autoridade Europeia de
Supervisão (Valores Mobiliários e 
Mercados), em particular quanto aos 
seguintes pontos:
– conglomerados financeiros;
–  contabilidade e auditoria;
– análises micro prudenciais para a 
estabilidade financeira;
– produtos de investimento de retalho; 
– medidas em relação ao branqueamento 
de capitais, e
–  intercâmbio de informação com o 
Conselho Europeu do Risco Sistémico e 
desenvolvimento das relações entre o 
Conselho Europeu de Risco Sistémico e 
os pilares da Autoridade Europeia de 
Supervisão.

Or. en

Justificação

Um papel adicional a atribuir ao CC consistiria em melhorar a qualidade e a coerência do 
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fluxo de informação entre as AES e o CERS, e as relações entre os secretariados das AES e 
do CERS.

Alteração 726
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Comité Conjunto serve como 
instância onde a Autoridade coopera 
regular e estreitamente para garantir a 
coerência intersectorial com a Autoridade 
Europeia dos Seguros e Pensões 
Complementares de Reforma e com a 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados.

2. O Comité Conjunto serve como 
instância onde a Autoridade coopera 
regular e estreitamente para garantir a 
coerência intersectorial e a aprendizagem 
com a Autoridade Europeia dos Seguros e 
Pensões Complementares de Reforma e 
com a Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados, em particular 
quanto aos seguintes pontos:
– conglomerados financeiros;
–  contabilidade e auditoria;
– análises micro prudenciais para a 
estabilidade financeira;
– produtos de investimento de retalho; 
– medidas em relação ao branqueamento 
de capitais, e
–  intercâmbio de informação com o 
Conselho Europeu do Risco Sistémico e 
desenvolvimento das relações entre o 
Conselho Europeu de Risco Sistémico e 
os pilares da Autoridade Europeia de 
Supervisão.

Or. en

Justificação

Em consonância com o Relatório Skinner.
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Alteração 727
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Comité Conjunto serve como 
instância onde a Autoridade coopera 
regular e estreitamente para garantir a 
coerência intersectorial com a Autoridade 
Europeia dos Seguros e Pensões 
Complementares de Reforma e com a 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados.

2. O Comité Conjunto serve como 
instância onde a Autoridade coopera 
regular e estreitamente para garantir a 
coerência intersectorial com a Autoridade 
Europeia dos Seguros e Pensões 
Complementares de Reforma e com a 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados e também 
assegura a coerência e a coordenação 
transectoriais da supervisão, em 
particular quanto aos seguintes pontos:
– conglomerados financeiros;
–  contabilidade e auditoria;
– análises micro prudenciais para a 
estabilidade financeira;
– produtos de investimento de retalho; 
– medidas em relação ao branqueamento 
de capitais, e
–  intercâmbio de informação com o 
Conselho Europeu do Risco Sistémico.

Or. en

Alteração 728
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Comité Conjunto serve como 
instância onde a Autoridade coopera 
regular e estreitamente para garantir a 
coerência intersectorial com a Autoridade 
Europeia dos Seguros e Pensões 

2. O Comité Conjunto serve como 
estrutura global do SESF onde a 
Autoridade coopera regular e estreitamente 
para garantir a coerência intersectorial com 
a Autoridade Europeia dos Seguros e 
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Complementares de Reforma e com a 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados.

Pensões Complementares de Reforma e 
com a Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados. 

Or. en

Alteração 729
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Autoridade contribui, com recursos 
adequados, para o apoio administrativo ao 
Comité Conjunto das Autoridades 
Europeias de Supervisão. Esses recursos 
destinam-se a cobrir as despesas de 
pessoal, administrativas, de infra-estruturas 
e de funcionamento.

3. O Comité Conjunto dispõe de um 
secretariado permanente, com pessoal 
destacado das três Autoridades Europeias 
de Supervisão. A Autoridade contribui, 
com recursos adequados, para as despesas 
de pessoal, administrativas, de infra-
estruturas e de funcionamento.

Or. en

Justificação

Graças a um secretariado permanente, o CC poderá desempenhar mais eficazmente as 
funções que lhe são atribuídas e, ao longo do tempo, adquirir novas funções. Além disso,
propiciará uma aprendizagem transectorial e uma cultura comum de supervisão entre o 
pessoal do secretariado destacado das três AES.

Alteração 730
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Autoridade contribui, com recursos 
adequados, para o apoio administrativo ao 
Comité Conjunto das Autoridades 
Europeias de Supervisão. Esses recursos 
destinam-se a cobrir as despesas de 

3. O Comité Conjunto dispõe de um 
secretariado permanente, com pessoal 
destacado das três Autoridades Europeias 
de Supervisão. A Autoridade contribui, 
com recursos adequados, para as despesas 
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pessoal, administrativas, de infra-estruturas 
e de funcionamento.

de pessoal, administrativas, de 
infra-estruturas e de funcionamento.

Or. en

Justificação

Em consonância com o Relatório Skinner.

Alteração 731
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité Conjunto é composto pelo
Presidente da Autoridade, pelos 
Presidentes da Autoridade Europeia dos 
Seguros e Pensões Complementares de 
Reforma e da Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados e, 
quando aplicável, pelo Presidente de um 
subcomité instituído nos termos do artigo 
43.º.

1. O Comité Conjunto é composto por um
Presidente independente, por um 
Vice-Presidente independente, e pelos 
Presidentes da Autoridade Europeia dos 
Seguros e Pensões Complementares de 
Reforma e da Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados e, 
quando aplicável, pelo Presidente de um 
subcomité instituído nos termos do artigo 
43.º.

Or. en

Alteração 732
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité Conjunto é composto pelo 
Presidente da Autoridade, pelos 
Presidentes da Autoridade Europeia dos 
Seguros e Pensões Complementares de 
Reforma e da Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados e, 

1. O Comité Conjunto é dotado de um
directório composto pelos Presidentes das
Autoridades Europeias e Supervisão, e, 
quando aplicável, pelo Presidente de um 
subcomité instituído nos termos do artigo 
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quando aplicável, pelo Presidente de um 
subcomité instituído nos termos do artigo 
43.º.

43.º.

Or. en

Justificação

Em consonância com o Relatório Skinner.

Alteração 733
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité Conjunto é composto pelo 
Presidente da Autoridade, pelos 
Presidentes da Autoridade Europeia dos 
Seguros e Pensões Complementares de 
Reforma e da Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados e, 
quando aplicável, pelo Presidente de um 
subcomité instituído nos termos do artigo 
43.º.

1. O Comité Conjunto é dotado de um 
directório composto pelos Presidentes das 
Autoridades Europeias e Supervisão, e, 
quando aplicável, pelo Presidente de um 
subcomité instituído nos termos do artigo 
43.º.

Or. en

Justificação

É necessário definir melhor a estrutura do CC, inclusive dotando-o de um directório 
composto pelos chefes das três AES.

Alteração 734
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Presidente Executivo, a Comissão e o 
CERS são convidados, na qualidade de 
observadores, para as reuniões do Comité 
Conjunto das Autoridades Europeias de 

2. O Presidente Executivo, um 
representante da Comissão e o CERS são 
convidados, na qualidade de observadores, 
para as reuniões do directório do Comité 



PE439.990v01-00 40/75 AM\810280PT.doc

PT

Supervisão, bem como para as reuniões dos 
subcomités referidos no artigo 43.º.

Conjunto das Autoridades Europeias de 
Supervisão, bem como para as reuniões dos 
subcomités referidos no artigo 43.º.

Or. en

Alteração 735
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Presidente Executivo, a Comissão e o 
CERS são convidados, na qualidade de 
observadores, para as reuniões do Comité 
Conjunto das Autoridades Europeias de 
Supervisão, bem como para as reuniões dos 
subcomités referidos no artigo 43.º.

2. O Presidente Executivo, um 
representante da Comissão e o CERS são 
convidados, na qualidade de observadores, 
para as reuniões do directório do Comité 
Conjunto das Autoridades Europeias de 
Supervisão, bem como para as reuniões dos 
subcomités referidos no artigo 43.º.

Or. en

Justificação

Em consonância com o Relatório Skinner.

Alteração 736
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Presidente Executivo, a Comissão e o 
CERS são convidados, na qualidade de 
observadores, para as reuniões do Comité 
Conjunto das Autoridades Europeias de 
Supervisão, bem como para as reuniões dos 
subcomités referidos no artigo 43.º.

2. O Presidente Executivo, um 
representante da Comissão e o CERS são 
convidados, na qualidade de observadores, 
para as reuniões do Comité Conjunto das 
Autoridades Europeias de Supervisão, bem 
como para as reuniões dos subcomités 
referidos no artigo 43.º.
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Or. en

Alteração 737
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Presidente do Comité Conjunto das 
Autoridades Europeias de Supervisão é 
nomeado anualmente, numa base rotativa, 
de entre os Presidentes da Autoridade, da 
Autoridade Europeia para o sector dos
Seguros e Pensões Complementares e da 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados.

3. O Presidente do Comité Conjunto das 
Autoridades Europeias de Supervisão é 
nomeado anualmente, numa base rotativa, 
de entre os Presidentes da Autoridade
Europeia de Supervisão (sector 
Bancário), da Autoridade Europeia de 
Supervisão (Seguros e Pensões 
Complementares de Reforma) e da
Autoridade Europeia de Supervisão
(Valores Mobiliários e Mercados). O
Presidente do Comité Conjunto é um
Vice-Presidente do Conselho Europeu do 
Risco Sistémico.

Or. en

Justificação

É importante que seja dado peso suficiente os conhecimentos especializados a um micro-nível
das AES no seio do CERS. Importa também que o CERS não esteja demasiado focalizado na 
banca, e que o sector bancário, os seguros e os valores e imobiliários e mercados estejam 
devidamente representados por um presidente do CE, que possa representar todos os três 
sectores.

Alteração 738
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Presidente do Comité Conjunto das 3. O Presidente do Comité Conjunto das 
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Autoridades Europeias de Supervisão é 
nomeado anualmente, numa base rotativa, 
de entre os Presidentes da Autoridade, da 
Autoridade Europeia para o sector dos 
Seguros e Pensões Complementares e da 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados.

Autoridades Europeias de Supervisão é 
nomeado anualmente, numa base rotativa, 
de entre os Presidentes da Autoridade, da 
Autoridade Europeia para o sector dos 
Seguros e Pensões Complementares e da 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados. O Presidente 
do Comité Conjunto é um Vice-Presidente 
do Conselho Europeu do Risco Sistémico.

Or. en

Justificação

Trata-se de assegurar a coerência com os relatórios Skinner e Goulard.

Alteração 739
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Presidente do Comité Conjunto das 
Autoridades Europeias de Supervisão é 
nomeado anualmente, numa base rotativa, 
de entre os Presidentes da Autoridade, da 
Autoridade Europeia para o sector dos 
Seguros e Pensões Complementares e da 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados.

3. O Presidente do Comité Conjunto das 
Autoridades Europeias de Supervisão é 
nomeado anualmente, numa base rotativa, 
de entre os Presidentes da Autoridade
Europeia de Supervisão do sector 
Bancário, da Autoridade Europeia de 
Supervisão dos Seguros e Pensões 
Complementares e da Autoridade Europeia 
de Supervisão dos Valores Mobiliários e 
dos Mercados.

Or. en
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Alteração 740
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. O Comité Conjunto das Autoridades 
Europeias de Supervisão adopta e publica 
o seu regulamento interno, que pode prever 
a participação de outras entidades nas suas 
reuniões.

4. O Comité Conjunto adopta e publica o 
seu regulamento interno, que pode prever a 
participação de outras entidades nas suas 
reuniões.

Or. en

Justificação

Trata-se de assegurar a coerência com o Relatório Skinner.

Alteração 741
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Comité Conjunto das Autoridades 
Europeias de Supervisão reúne pelo menos 
uma vez de dois em dois meses.

O Directório do Comité Conjunto das 
Autoridades Europeias de Supervisão 
reúne pelo menos uma vez de dois em dois 
meses.

Or. en

Justificação

Trata-se de assegurar a coerência com o Relatório Skinner.
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Alteração 742
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Comité Conjunto das Autoridades 
Europeias de Supervisão reúne pelo menos 
uma vez de dois em dois meses.

O Directório do Comité Conjunto das 
Autoridades Europeias de Supervisão 
reúne pelo menos uma vez de dois em dois 
meses.

Or. en

Alteração 743
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 42-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 42.º-A
O Comité Conjunto monitoriza e 
coordena os colégios de autoridades de 
supervisão que supervisionam as 
instituições financeiras transfronteiras de 
grande dimensão que são consideradas 
importantes do ponto de vista sistémico.
A lista das instituições financeiras 
importantes do ponto de vista sistémico 
abrangidas pelo artigo 2.º, n.º 1, é 
definida pelo CERS em estreita 
coordenação com o Comité Conjunto.
O Comité Conjunto pode decidir assumir 
as responsabilidades e competências 
directas atribuídas à Autoridade no 
presente regulamento em relação as 
instituições financeiras individuais, após 
a devida consulta às instituições 
supervisionadas e aos Grupos das Partes 
Interessadas das Autoridades envolvidas, 
em particular no caso de conglomerados e 
instituições financeiros que operam a 
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nível sectorial nas áreas de competências 
de mais do que uma Autoridade.

Or. en

Alteração 744
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 43 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do artigo 42.º, é instituído um 
subcomité do Comité Conjunto das 
Autoridades Europeias de Supervisão
dedicado aos conglomerados financeiros.

Para efeitos do artigo 42.º, é instituído um 
subcomité do Comité Conjunto dedicado 
aos conglomerados financeiros.

Or. en

Justificação

Trata-se de clarificar o texto.

Alteração 745
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 43 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O subcomité elege um Presidente de entre 
os seus membros, que participa também, na 
qualidade de membro, no Comité Conjunto 
das Autoridades Europeias de Supervisão.

O subcomité elege um Presidente de entre 
os seus membros, que participa também, na 
qualidade de membro, no Comité 
Conjunto.

Or. en

Justificação

Trata-se de clarificar o texto, de acordo com o Relatório Skinner.
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Alteração 746
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A Câmara de Recurso é composta por 
seis membros efectivos e seis suplentes 
com conhecimentos e experiência 
relevante, com exclusão dos actuais 
funcionários das autoridades nacionais de 
supervisão ou de outras instituições 
nacionais ou comunitárias envolvidas nas 
actividades da Autoridade.

2. A Câmara de Recurso é composta por 
seis membros efectivos e seis suplentes. 
Inclui personalidades de renome, com 
provas dadas em termos de conhecimentos 
e qualificações profissionais 
especializadas, incluindo um nível 
suficientemente elevado de experiência de
supervisão nos domínios da banca, dos 
seguros e pensões complementares, dos 
bens mobiliários e mercados ou de outros 
serviços financeiros e, pelo menos, dois 
membros com suficientes conhecimentos 
jurídicos para prestarem aconselhamento 
jurídico especializado à Autoridade no 
exercício das suas competências.

Or. en

Alteração 747
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A Câmara de Recurso é composta por 
seis membros efectivos e seis suplentes 
com conhecimentos e experiência 
relevante, com exclusão dos actuais 
funcionários das autoridades nacionais de 
supervisão ou de outras instituições 
nacionais ou comunitárias envolvidas nas 
actividades da Autoridade.

2. A Câmara de Recurso é composta por 
seis membros efectivos e seis suplentes. 
Inclui personalidades de renome, com 
provas dadas em termos de conhecimentos 
e qualificações profissionais 
especializadas, incluindo um nível 
suficientemente elevado de experiência de 
supervisão nos domínios da banca, dos 
seguros e pensões complementares, dos 
bens mobiliários e mercados ou de outros 
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serviços financeiros e, pelo menos, dois 
membros com suficientes conhecimentos 
jurídicos para fornecerem 
aconselhamento jurídico especializado à 
Autoridade no exercício dos seus poderes.

Or. en

Justificação

Importa assegurar que a Câmara de Recurso tenha acesso a pessoas com qualificações 
especializadas em todas as áreas possíveis sobre as quais possa ser chamada a pronunciar-se
com base nas acções das três AES sectoriais. Importa igualmente assegurar o seu acesso a 
conhecimentos jurídicos especializados suficientes, dada a probabilidade de poder ser 
chamada a pronunciar-se sobre áreas relacionadas com aspectos jurídicos da execução de 
certas acções das AES.

Alteração 748
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A Câmara de Recurso é composta por 
seis membros efectivos e seis suplentes 
com conhecimentos e experiência 
relevante, com exclusão dos actuais 
funcionários das autoridades nacionais de 
supervisão ou de outras instituições 
nacionais ou comunitárias envolvidas nas 
actividades da Autoridade.

2. A Câmara de Recurso é composta por 
seis membros efectivos e seis suplentes. 
Com exclusão dos actuais funcionários das 
autoridades competentes ou de outras 
instituições nacionais ou da UE ou
instituições financeiras envolvidas nas 
actividades da Autoridade, inclui 
personalidades de renome, com provas 
dadas em termos de conhecimentos e 
qualificações profissionais especializadas, 
incluindo um nível suficientemente 
elevado de experiência de supervisão nos 
domínios da banca, dos seguros e pensões 
complementares, dos bens mobiliários e 
mercados ou de outros serviços 
financeiros e, pelo menos, dois membros 
com suficientes conhecimentos jurídicos 
para fornecerem aconselhamento jurídico 
especializado à Autoridade no exercício 
dos seus poderes.
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Or. en

Justificação

Em consonância com o Relatório de Skinner, é óbvio que a Câmara de Recurso tem de contar
com o melhor capital humano possível.

Alteração 749
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Câmara de Recurso nomeia o seu 
Presidente.

O Presidente é nomeado conjuntamente 
pelo Conselho, pela Comissão e pelo 
Parlamento e deve ser um advogado
profissional.

Or. en

Alteração 750
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As decisões da Câmara de Recurso são 
adoptadas por maioria de pelo menos 
quatro dos seis membros que a compõem.

As decisões da Câmara de Recurso são 
adoptadas por maioria simples, com voto 
de qualidade do Presidente.

Or. en



AM\810280PT.doc 49/75 PE439.990v01-00

PT

Alteração 751
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 2 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A composição da Câmara de Recurso 
deve ser equilibrada e reflectir a União 
Europeia no seu conjunto.

Or. en

Alteração 752
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Dois membros efectivos e dois suplentes 
são nomeados pelo Conselho de 
Administração da Autoridade, com base 
numa lista restrita proposta pela 
Comissão, no seguimento de um convite à 
manifestação de interesse a publicar no 
Jornal Oficial da União Europeia e após 
consulta do Conselho de Autoridades de 
Supervisão.

3. Os membros efectivos e dois suplentes 
são nomeados, após consulta aos 
Conselhos de Administração das 
Autoridades, do seguinte modo:

– dois efectivos e dois suplentes pelo 
Conselho,
– dois efectivos e dois suplentes pela 
Comissão e
– dois efectivos e dois suplentes pelo 
Parlamento Europeu.

Or. en
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Alteração 753
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Dois membros efectivos e dois suplentes
são nomeados pelo Conselho de 
Administração da Autoridade, com base 
numa lista restrita proposta pela 
Comissão, no seguimento de um convite à 
manifestação de interesse a publicar no 
Jornal Oficial da União Europeia e após 
consulta do Conselho de Autoridades de 
Supervisão.

3. Dois membros efectivos são nomeados 
pelo Parlamento Europeu, dois membros 
efectivos pelo Conselho e os outros dois 
efectivos pela Comissão, no seguimento de 
um convite à manifestação de interesse a 
publicar no Jornal Oficial da União 
Europeia e após consulta do Conselho de 
Autoridades de Supervisão.

Or. en

Alteração 754
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Dois membros efectivos e dois suplentes 
são nomeados pelo Conselho de 
Administração da Autoridade, com base 
numa lista restrita proposta pela Comissão, 
no seguimento de um convite à 
manifestação de interesse a publicar no 
Jornal Oficial da União Europeia e após 
consulta do Conselho de Autoridades de 
Supervisão.

3. Dois membros efectivos e dois suplentes 
são nomeados pelo Conselho de 
Administração da Autoridade, com base 
numa lista restrita proposta pela Comissão,
após a audição realizada no Parlamento 
Europeu, no seguimento de um convite à 
manifestação de interesse a publicar no 
Jornal Oficial da União Europeia e após 
consulta do Conselho de Autoridades de 
Supervisão. 

Or. en
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Alteração 755
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Dois membros efectivos e dois suplentes 
são nomeados pelo Conselho de 
Administração da Autoridade, com base 
numa lista restrita proposta pela Comissão, 
no seguimento de um convite à 
manifestação de interesse a publicar no 
Jornal Oficial da União Europeia e após 
consulta do Conselho de Autoridades de 
Supervisão.

3. Os membros efectivos e os seus 
suplentes são nomeados pelo Conselho de 
Administração da Autoridade, com base 
numa lista restrita proposta pela Comissão, 
no seguimento de um convite à 
manifestação de interesse a publicar no 
Jornal Oficial da União Europeia e após 
consulta do Conselho de Autoridades de 
Supervisão.

Or. en

Alteração 756
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os restantes membros são nomeados em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º …/…. [AESPCR] e com o 
Regulamento (CE) n.º …/…. [AEVMM].

Suprimido

Or. en

Alteração 757
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os restantes membros são nomeados em 
conformidade com o Regulamento (CE) 

Suprimido
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n.º …/…. [AESPCR] e com o 
Regulamento (CE) n.º …/…. [AEVMM].

Or. en

Alteração 758
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Um membro da Câmara de Recurso que 
tenha sido nomeado pelo Conselho de 
Administração da Autoridade não pode ser 
exonerado das suas funções durante o 
mandato, excepto se tiver cometido uma 
falta grave e se o Conselho de 
Administração, após consulta do Conselho 
de Autoridades de Supervisão, tomar uma
decisão nesse sentido.

5. Um membro da Câmara de Recurso não 
pode ser exonerado das suas funções 
durante o mandato, excepto se tiver 
cometido uma falta grave e a instituição 
que o nomeou, após consulta do Conselho 
de Autoridades de Supervisão, tomar uma 
decisão nesse sentido.

Or. en

Alteração 759
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Autoridade, a Autoridade Europeia 
dos Seguros e Pensões Complementares de 
Reforma e a Autoridade Europeia dos
Valores Mobiliários e dos Mercados 
prestam à Câmara de Recurso um apoio 
operacional e de secretariado adequados.

6. A Autoridade, a Autoridade Europeia de 
Supervisão (Seguros e Pensões 
Complementares de Reforma) e a 
Autoridade Europeia de Supervisão 
(Valores Mobiliários e Mercados) prestam 
à Câmara de Recurso um apoio operacional 
e de secretariado adequados, através do 
Comité Conjunto.

Or. en



AM\810280PT.doc 53/75 PE439.990v01-00

PT

Justificação

Dado que a Câmara de Recurso vai estar integrada no Comité Conjunto, é correcto este 
facultar àquela acesso ao apoio do seu secretariado.

Alteração 760
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Autoridade, a Autoridade Europeia 
dos Seguros e Pensões Complementares de 
Reforma e a Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados 
prestam à Câmara de Recurso um apoio 
operacional e de secretariado adequados.

6. A Autoridade, a Autoridade Europeia 
dos Seguros e Pensões Complementares de 
Reforma e a Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados 
prestam à Câmara de Recurso um apoio 
operacional e de secretariado adequados, 
através do Comité Conjunto.

Or. en

Justificação

Aproximação aos pontos de vista do Relatório Skinner.

Alteração 761
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Câmara de Recurso pode, nos termos 
do presente artigo, exercer qualquer 
competência atribuída à Autoridade ou 
remeter o processo para o órgão 
competente da Autoridade. Esse órgão fica 
vinculado à decisão da Câmara de Recurso.

5. A Câmara de Recurso pode confirmar a 
decisão tomada pelo órgão competente da 
Autoridade, ou remeter o processo para o 
órgão competente da Autoridade. Esse 
órgão fica vinculado à decisão da Câmara 
de Recurso e adopta uma decisão alterada 
sobre o processo em questão.

Or. en
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Justificação

A Câmara de Recurso deverá confirmar ou rejeitar uma decisão, mas não lhe compete
reformular a decisão que é da competência da Autoridade. 

Alteração 762
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Câmara de Recurso pode, nos termos 
do presente artigo, exercer qualquer 
competência atribuída à Autoridade ou 
remeter o processo para o órgão 
competente da Autoridade. Esse órgão fica 
vinculado à decisão da Câmara de Recurso.

5. A Câmara de Recurso pode confirmar a 
decisão tomada pelo órgão competente da 
Autoridade, ou remeter o processo para o 
órgão competente da Autoridade. Esse 
órgão fica vinculado à decisão da Câmara 
de Recurso.

Or. en

Alteração 763
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros e as 
instituições da União Europeia, assim 
como qualquer pessoa singular ou 
colectiva, pode apresentar um recurso 
directo perante o Tribunal de Justiça 
contra decisões da Autoridade, em
conformidade com o artigo 263.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia.

Or. en
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Alteração 764
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Das contribuições obrigatórias 
provenientes das autoridades públicas 
nacionais responsáveis pela supervisão 
das instituições financeiras;

Suprimido

Or. en

Justificação

Dado que a ABE vai ser uma autoridade comunitária, será financiada o máximo possível 
pelo orçamento da UE, o que também salvaguardará a sua independência. Por estes motivos, 
não haverá financiamento pelas autoridades nacionais de supervisão. 

Alteração 765
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Das contribuições obrigatórias 
provenientes das autoridades públicas 
nacionais responsáveis pela supervisão 
das instituições financeiras;

Suprimido

Or. en

Alteração 766
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Das contribuições obrigatórias a) Das contribuições obrigatórias 
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provenientes das autoridades públicas 
nacionais responsáveis pela supervisão das 
instituições financeiras;

provenientes das autoridades públicas 
nacionais responsáveis pela supervisão das 
instituições financeiras, que serão 
efectuadas de acordo com a ponderação 
de votos definida no artigo 3.º, n.º 3, do 
protocolo n.º 36 relativo às disposições 
transitórias anexado ao Tratado da União 
Europeia e ao Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. Para 
efeitos do presente artigo, o artigo 3.º, 
n.º 3, do Protocolo n.º 36 relativo às 
disposições transitórias continua a 
aplicar-se depois do prazo de 31 de 
Outubro de 2014 ali estabelecido; 

Or. en

Justificação

A alteração proposta define as contribuições que deverão ser efectuadas pelas autoridades 
nacionais de supervisão bancária para o orçamento da ABE. A regra proposta baseia-se na 
prática actual. 

Alteração 767
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) De uma subvenção da Comunidade, 
inscrita no orçamento geral da União 
Europeia (secção «Comissão»);

b) De um financiamento da Comunidade, 
inscrita no orçamento geral da União 
Europeia (secção «Comissão»);

Or. en

Justificação

Dado que a ABE vai ser uma autoridade comunitária, será financiada o máximo possível 
pelo orçamento da UE, o que também salvaguardará a sua independência. Por estes motivos, 
não haverá financiamento pelas autoridades nacionais de supervisão.
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Alteração 768
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) De uma subvenção da Comunidade, 
inscrita no orçamento geral da União 
Europeia (secção «Comissão»);

b) De uma subvenção da União Europeia, 
inscrita numa rubrica orçamental distinta 
na Secção [XII] do orçamento geral da
União Europeia;

Or. en

Justificação

Under the Commission proposals, the ESAs’ budget would be part of the Commission budget. 
To enhance the independence of the ESAs it would be better to identify a separate and specific 
budget line for the ESAs in the overall EU Budget. Therefore it is proposed, also to enable the 
authorities to achieve their ambitions, to provide for an independent budget line as has been 
done for the Data Protection Supervisor (see: Regulation No 45/2001 of 18 December 2000 
on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the 
Community institutions and bodies and on the free movement of such data). 

Alteração 769
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) De quaisquer taxas pagas à Autoridade 
nos casos especificados nos instrumentos 
aplicáveis da legislação comunitária.

c) De quaisquer taxas pagas à Autoridade 
nos casos referidos no artigo 6.º, n.º 3.

Or. en

Justificação

As contribuições directas das instituições financeiras devem ser efectuadas apenas por 
entidades directamente supervisionadas pela Autoridade.
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Alteração 770
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Director Executivo elabora, até 15 de 
Fevereiro de cada ano, um projecto de 
mapa previsional das receitas e despesas da 
Autoridade para o exercício financeiro 
seguinte e envia-o ao Conselho de 
Administração, acompanhado de um 
quadro dos efectivos. O Conselho de 
Administração elabora anualmente, com 
base nesse anteprojecto elaborado pelo 
Director Executivo, o mapa previsional das 
receitas e despesas da Autoridade para o 
exercício seguinte. Esse mapa, que inclui 
um projecto de quadro de pessoal, é 
transmitido pelo Conselho de 
Administração à Comissão até 31 de 
Março. O projecto elaborado pelo Director 
Executivo é aprovado pelo Conselho de 
Autoridades de Supervisão antes da 
respectiva adopção.

1. Com excepção do primeiro ano de 
funcionamento da Autoridade que 
termina em 31 de Dezembro de 2011 (ver
artigo 49.º, nº 6-B infra), o Director 
Executivo elabora, até 15 de Fevereiro de 
cada ano, um projecto de mapa previsional 
das receitas e despesas da Autoridade para 
o exercício financeiro seguinte e envia-o ao 
Conselho de Administração e ao Conselho 
de Autoridades de Supervisão, 
acompanhado de um quadro dos efectivos. 
O Conselho de Administração elabora 
anualmente, com base nesse anteprojecto 
elaborado pelo Director Executivo e 
aprovado pelo Conselho de 
Administração, o mapa previsional das 
receitas e despesas da Autoridade para o 
exercício seguinte. Esse mapa, que inclui 
um projecto de quadro de pessoal, é 
transmitido pelo Conselho de 
Administração à Comissão até 31 de 
Março. O projecto elaborado pelo Director 
Executivo é aprovado pelo Conselho de 
Administração antes da respectiva 
adopção.

Or. en

Justificação

Propõe-se que, para o primeiro ano de funcionamento da AES, que termina em 31 de 
Dezembro de 2011, o seu orçamento seja aprovado pelos membros dos respectivos comités de 
nível 3, após consulta da Comissão, e seguidamente seja transmitido ao Conselho e ao 
Parlamento para aprovação. Esta disposição é extremamente importante para garantir a 
independência funcional das AES, de modo a que possam começar a funcionar numa base 
financeira sólida. Esta independência é contrabalançada pela prestação de contas às 
instituições políticas da UE. 
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Alteração 771
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Em relação ao primeiro ano de 
funcionamento da Autoridade, que 
termina em 31 de Dezembro de 2011, o 
orçamento é aprovado pelos membros do 
Comité de Nível 3, após consulta da 
Comissão, e em seguida é transmitido ao 
Conselho e ao Parlamento para 
aprovação.

Or. en

Justificação

Propõe-se que, para o primeiro ano de funcionamento da AES, que termina em 31 de 
Dezembro de 2011, o seu orçamento seja aprovado pelos membros dos respectivos comités de 
nível 3, após consulta da Comissão, e seguidamente seja transmitido ao Conselho e ao 
Parlamento para aprovação. Esta disposição é extremamente importante para garantir a 
independência funcional das AES, de modo a que possam começar a funcionar numa base 
financeira sólida. Esta independência é contrabalançada pela prestação de contas às 
instituições políticas da UE.

Alteração 772
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Sem prejuízo das disposições supra, 
no primeiro ano de funcionamento da 
Autoridade, que termina em 31 de 
Dezembro de 2011, o orçamento é 
aprovado pelos membros do Comité de 
Nível 3, após consulta da Comissão, e em 
seguida é transmitido ao Conselho e ao 
Parlamento para aprovação.
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Or. en

Justificação

É necessário um mecanismo de transição para facilitar a operacionalidade num curto espaço 
de tempo.

Alteração 773
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. São aplicáveis ao pessoal da Autoridade, 
incluindo o seu Director Executivo, o 
Estatuto, o regime aplicável aos outros 
agentes das Comunidades Europeias e as 
regras aprovadas conjuntamente pelas 
instituições das Comunidades Europeias 
para efeitos de aplicação dos mesmos.

1. São aplicáveis ao pessoal da Autoridade, 
excluindo o seu Presidente, o Estatuto, o 
regime aplicável aos outros agentes das 
Comunidades Europeias e as regras 
aprovadas conjuntamente pelas instituições 
das Comunidades Europeias para efeitos de 
aplicação dos mesmos.

Or. en

Justificação

O Presidente não deve estar sujeito ao Estatuto dos Funcionários da UE. O seu regime de 
trabalho deve ser determinado pelo Conselho de Autoridades de Supervisão, como já sucede 
no caso do Presidente e dos membros do Conselho de Administração do Banco Central 
Europeu. Tendo em conta que os Presidentes farão parte do CERS e do seu Comité de 
Direcção, é correcto adoptar uma abordagem coerente com a do BCE.

Alteração 774
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em matéria de responsabilidade 
extracontratual, a Autoridade procede à 
reparação, em conformidade com os 
princípios gerais comuns às legislações dos 

1. Em matéria de responsabilidade 
extracontratual, a Autoridade procede à 
reparação, em conformidade com os 
princípios gerais comuns às legislações dos 
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Estados-Membros, dos eventuais danos 
causados por si ou pelo seu pessoal no 
exercício das suas funções. O Tribunal de 
Justiça é competente para conhecer dos 
litígios relativos à reparação de tais danos.

Estados-Membros, dos eventuais danos 
injustificáveis causados por si ou pelo seu 
pessoal no exercício das suas funções. O 
Tribunal de Justiça é competente para 
conhecer dos litígios relativos à reparação 
de tais danos.

Or. en

Justificação

Durante a sua actuação, pode acontecer que a EAS cause danos a instituições financeiras 
individuais a fim de salvaguardar um bem maior. Esses danos devem ser justificáveis no 
sentido de garantir a estabilidade sistémica e, como tal, a EAS não deve ser responsabilizada
pelos mesmos.

Alteração 775
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em matéria de responsabilidade 
extracontratual, a Autoridade procede à 
reparação, em conformidade com os 
princípios gerais comuns às legislações dos 
Estados-Membros, dos eventuais danos 
causados por si ou pelo seu pessoal no 
exercício das suas funções. O Tribunal de 
Justiça é competente para conhecer dos 
litígios relativos à reparação de tais danos.

1. Em matéria de responsabilidade 
extracontratual, a Autoridade procede à 
reparação, em conformidade com os 
princípios gerais comuns às legislações dos 
Estados-Membros, dos eventuais danos 
injustificáveis causados por si ou pelo seu 
pessoal no exercício das suas funções. O 
Tribunal de Justiça é competente para 
conhecer dos litígios relativos à reparação 
de tais danos.

Or. en

Alteração 776
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os membros do Conselho de 1. Os membros do Conselho de 
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Autoridades de Supervisão e do Conselho 
de Administração, o Director Executivo e 
os membros do pessoal da Autoridade, 
incluindo os funcionários destacados pelos 
Estados-Membros numa base temporária, 
ficam sujeitos às obrigações de segredo 
profissional decorrentes do artigo 287.º do 
Tratado e das disposições pertinentes 
constantes da legislação comunitária
relevante, mesmo após a cessação das suas 
funções.

Autoridades de Supervisão e do Conselho 
de Administração, o Director Executivo e 
os membros do pessoal da Autoridade, 
incluindo os funcionários destacados pelos 
Estados-Membros numa base temporária, e 
todas as outras pessoas que prestem 
serviços à Autoridade numa base 
contratual, ficam sujeitos às obrigações de 
segredo profissional decorrentes do artigo
339.º do Tratado sobre o Funcionamento
da União Europeia e das disposições 
pertinentes constantes da legislação da 
União Europeia relevante, mesmo após a 
cessação das suas funções.

Or. en

Alteração 777
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Essas pessoas não assumirão funções em 
instituições financeiras anteriormente 
supervisionadas pelo Sistema Europeu de 
Supervisão Financeira durante os
primeiros 18 meses após a cessação das 
suas funções.

Or. en

Alteração 778
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho de Administração decide o 
regime linguístico interno da Autoridade.

2. O Conselho de Autoridades de 
Supervisão decide o regime linguístico 
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interno da Autoridade.

Or. en

Alteração 779
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 61 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os trabalhos da Autoridade em que 
tenham interesse directo são também 
abertos à participação de países terceiros 
que aplicam legislação reconhecida como 
equivalente nas esferas de competências 
da Autoridade referidas no n.º 2 do artigo 
1.º, e em que essa participação reforce a 
coerência dos resultados da supervisão 
que tenham um interesse directo para a 
Autoridade e para esses países terceiros. 
Essa participação ficará condicionada à 
conclusão de acordos administrativos 
especificados no artigo 18.º.

Or. en

Alteração 780
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 61 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Essa participação deve concretizar-se 
através de um intercâmbio bilateral e 
multilateral efectivo de informação entre 
as autoridades competentes e a 
Autoridade, com pleno respeito pelas 
disposições aplicáveis em matéria de 
confidencialidade e protecção de dados 
previstas na legislação comunitária 
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relevante.

Or. en

Alteração 781
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é responsável pela 
instituição a nível administrativo e pela 
entrada em funções da Autoridade 
enquanto esta não tiver capacidade 
operacional para executar o seu próprio 
orçamento.

1. A Comissão, em estreita cooperação 
com o Comité das Autoridades Europeias 
de Supervisão Bancária instituído pela 
Decisão 2009/78/CE (Comité de Nível 3), 
é responsável pela instituição a nível 
administrativo e pela entrada em funções 
da Autoridade enquanto esta não tiver 
capacidade operacional para executar o seu 
próprio orçamento.

Or. en

Justificação

O CESB deve ter por função contribuir para o êxito do período de transição, tendo em conta 
a sua experiência em questões administrativas directamente relacionadas com a ABE.

Alteração 782
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Durante o período após a entrada em 
vigor do presente regulamento e antes da 
instalação da Autoridade, o Comité de 
Nível 3 trabalha em estreita cooperação 
com a Comissão para preparar a 
substituição do Comité de Nível 3 pela
Autoridade. Este Comité pode tomar todas 
as medidas preparatórias úteis, sujeitas à 
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decisão final os órgãos relevantes da 
Autoridade. Inclui-se aqui a determinação 
do processo de selecção do Presidente e do 
Director Executivo da Autoridade, bem 
como dos membros do Conselho de 
Administração e a organização da 
selecção destas pessoas.

Or. en

Justificação

Propõe-se a clarificação das disposições relativas às acções preparatórias que podem ser 
desenvolvidas antes da instalação das AES. Por motivos de eficiência, é imperativo que após 
a entrada em vigor do regulamento os três comités de Nível 3 possam tomar todas as medidas 
úteis para preparar a instalação das AES, sob reserva da sua ratificação desse trabalho 
preparatório pelos órgãos competentes da AES. Este modus operandi contribuirá para 
reduzir o mais possível o período durante o qual as AES possam não estar totalmente 
operacionais pelo facto de não terem sido nomeados os respectivos Presidentes e Directores 
Executivos. 

Alteração 783
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Durante o período que decorre entre 
a entrada em vigor do presente 
regulamento e a data da nomeação do 
Presidente e dos membros do Conselho de 
Administração e da nomeação do Director 
Executivo, a AES é presidida 
provisoriamente pelo Presidente do 
Comité de Nível 3 existente e é gerida pelo 
seu Secretário-Geral.

Or. en

Justificação

Propõe-se a clarificação das disposições relativas às acções preparatórias que podem ser 
desenvolvidas antes da instalação das AES. Por motivos de eficiência, é imperativo que após 
a entrada em vigor do regulamento os três comités de Nível 3 possam tomar todas as medidas 
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úteis para preparar a instalação das AES, sob reserva da sua ratificação desse trabalho 
preparatório pelos órgãos competentes da AES. Este modus operandi contribuirá para 
reduzir o mais possível o período durante o qual as AES possam não estar totalmente 
operacionais pelo facto de não terem sido nomeados os respectivos Presidentes e Directores 
Executivos.

Alteração 784
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Autoridade será considerada o 
sucessor legal do Comité das Autoridades 
Europeias de Supervisão Bancária. O 
mais tardar na data da instalação da 
Autoridade, todos os activos e passivos e 
todas as operações pendentes do Comité 
das Autoridades Europeias de Supervisão 
Bancária serão automaticamente 
transferidos para a Autoridade. O Comité 
das Autoridades Europeias de Supervisão 
Bancária elaborará uma demonstração 
dos activos e passivos à data da referida 
transferência para encerramento da sua 
gestão. Essa demonstração será auditada 
e aprovada pelos seus membros e pela 
Comissão.

Or. en

Alteração 785
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. É oferecida a todos os membros 
contratuais referidos no n.º 1 a 
possibilidade de celebrarem contratos de 
agente temporário nos diferentes escalões 

2. Por forma a facilitar a transição do 
pessoal existente para a Autoridade, é
oferecida a todos os membros contratuais 
referidos no n.º 1, incluindo contratos de 
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previstos ao abrigo do artigo 2.º, alínea a), 
do Regime aplicável aos outros agentes 
das Comunidades Europeias, de acordo 
com o quadro de efectivos da Autoridade.

destacamentos, a possibilidade de 
celebrarem contratos de agente temporário
em condições económicas e jurídicas 
equivalentes ou comparáveis, em 
conformidade com o enquadramento 
jurídico aplicável.

Or. en

Justificação

Propõe-se que sejam previstas disposições transitórias específicas relacionadas com o 
pessoal existente dos Comités de Nível 3.

Alteração 786
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A autoridade autorizada a celebrar 
contratos leva a cabo, após a entrada em 
vigor do presente regulamento, uma 
selecção interna limitada ao pessoal sob 
contrato com o Comité das Autoridades 
Europeias de Supervisão Bancária ou 
com o respectivo Secretariado, de modo a 
verificar a capacidade, eficiência e 
integridade das pessoas a contratar.

A autoridade autorizada a celebrar 
contratos leva a cabo, após a entrada em 
vigor do presente regulamento, uma 
selecção interna limitada ao pessoal sob 
contrato com o Comité de Nível 3 ou com 
o respectivo Secretariado, de modo a 
verificar a capacidade, eficiência e 
integridade das pessoas a contratar. Os 
processos de selecção interna devem ter 
plenamente em consideração as 
competências e a experiência 
demonstradas por cada indivíduo no 
desempenho das suas funções antes da 
transição.

Or. en

Justificação

Propõe-se que sejam previstas disposições transitórias específicas relacionadas com o 
pessoal existente dos Comités de Nível 3.
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Alteração 787
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. No prazo de três anos a contar da data 
prevista no artigo 67.º, segundo parágrafo, 
e, em seguida, de três em três anos, a 
Comissão publica um relatório geral sobre 
a experiência adquirida com o 
funcionamento da Autoridade e com os 
procedimentos estabelecidos no presente 
regulamento.

1. No prazo de três anos a contar da data 
prevista no artigo 67.º, segundo parágrafo, 
e, em seguida, de três em três anos, a 
Comissão examina o presente 
regulamento e, mais especificamente, o 
funcionamento do artigo 23.º, e publica 
um relatório geral sobre a experiência 
adquirida com o funcionamento da 
Autoridade e com os procedimentos 
estabelecidos no presente regulamento.

Or. en

Justificação

As alterações propostas visam o estabelecimento de um compromisso para a Comissão 
apresentar propostas destinadas clarificar a noção de "responsabilidade orçamental" dos 
Estados-Membros e a actualizar o regulamento para que fique em consonância com 
eventuais melhoramentos decorrentes da implementação de um conjunto de regulamentos 
comunitários para a gestão da crise no sector bancário, recentemente submetidos a consulta 
pela Comissão.

Alteração 788
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. No prazo de três anos a contar da data 
prevista no artigo 67.º, segundo parágrafo, 
e, em seguida, de três em três anos, a 
Comissão publica um relatório geral sobre 
a experiência adquirida com o 
funcionamento da Autoridade e com os 
procedimentos estabelecidos no presente 
regulamento.

1. No prazo de três anos a contar da data 
prevista no artigo 67.º, segundo parágrafo, 
e, em seguida, de três em três anos, a 
Comissão examina o presente 
regulamento e mais especificamente o 
funcionamento do artigo 23.º, e publica 
um relatório geral sobre a experiência 
adquirida com o funcionamento da 
Autoridade e com os procedimentos 
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estabelecidos no presente regulamento.

Or. en

Justificação

As alterações propostas visam o estabelecimento de um compromisso para a Comissão 
apresentar propostas destinadas clarificar a noção de "responsabilidade orçamental" dos 
Estados-Membros e a actualizar o regulamento para que fique em consonância com 
eventuais melhoramentos decorrentes da implementação de um conjunto de regulamentos 
comunitários para a gestão da crise no sector bancário, recentemente submetidos a consulta 
pela Comissão.

Alteração 789
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O relatório inclui uma avaliação do 
funcionamento do Grupo das Partes 
Interessadas e o seu possível reforço para 
tornar obrigatória a emissão desses 
conselhos.

Or. en

Alteração 790
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Na elaboração do relatório, a Comissão 
tem em conta as propostas relativas ao 
desenvolvimento da Autoridade e do 
SESF apresentadas pelo Grupo das Partes 
Interessadas do sector bancário, instituído 
nos termos do artigo 22.º, pelo Conselho 
de Autoridades de Supervisão, instituído 
nos termos do artigo 26.º, e pelo Comité 
Conjunto, instituído nos termos do artigo
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40.º. Essas propostas serão anexadas ao 
relatório a publicar pela Comissão. A 
Comissão também tem em conta as 
opiniões expressas por outros grupos de 
partes interessadas.

Or. en

Alteração 791
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 - parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

O relatório analisa, inter alia, o 
desempenho das Autoridades no exercício 
das funções previstas no artigo 6.º, a
aplicação da cláusula de salvaguarda nos 
termos do artigo 23.º e o funcionamento 
do SESF a que se refere o artigo 39.º. 
Inclui ainda certas propostas sobre o 
modo de desenvolver ainda mais o papel 
da Autoridade e o SESF, tendo em vista a 
criação de uma estrutura integrada de 
supervisão europeia, e, se necessário, 
propostas de alterações ao Tratado e à 
legislação sectorial.

Or. en

Justificação

Para dotar as AES de poderes de supervisão directa a nível da UE, é necessário alterar toda 
a legislação sectorial relevante ou alterar o Tratado de modo a evitar as restrições por este
impostas aos poderes discricionários das autoridades. A Comissão considerará esta opção ao 
apresentar propostas sobre o desenvolvimento da AES.
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Alteração 792
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 - parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esse relatório avalia igualmente os 
progressos realizados no sentido da 
convergência regulamentar e de 
supervisão no domínio da gestão e 
resolução de crises na Comunidade. A 
avaliação é baseada em consultas 
alargadas, nomeadamente com o Grupo 
de Partes Interessadas do sector bancário.

Suprimido

Or. en

Alteração 793
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esse relatório avalia igualmente os 
progressos realizados no sentido da 
convergência regulamentar e de supervisão 
no domínio da gestão e resolução de crises 
na Comunidade. A avaliação é baseada em 
consultas alargadas, nomeadamente com o 
Grupo de Partes Interessadas o sector 
bancário.

Esse relatório avalia igualmente os 
progressos realizados no sentido da 
convergência regulamentar e de supervisão 
no domínio da gestão e resolução de crises 
na Comunidade e apresenta um relatório 
ao Parlamento e ao Conselho, juntamente 
com as propostas adequadas destinadas a 
alterar o presente regulamento. A 
avaliação é baseada em consultas 
alargadas, nomeadamente com o Grupo de 
Partes Interessadas do sector bancário.

Or. en

Justificação

As alterações propostas visam o estabelecimento de um compromisso para a Comissão 
apresentar propostas destinadas clarificar a noção de "responsabilidade orçamental" dos 
Estados-Membros e a actualizar o regulamento para que fique em consonância com 
eventuais melhoramentos decorrentes da implementação de um conjunto de regulamentos 
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comunitários para a gestão da crise no sector bancário, recentemente submetidos a consulta 
pela Comissão.

Alteração 794
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esse relatório avalia igualmente os 
progressos realizados no sentido da 
convergência regulamentar e de supervisão 
no domínio da gestão e resolução de crises 
na Comunidade. A avaliação é baseada em 
consultas alargadas, nomeadamente com o 
Grupo de Partes Interessadas o sector 
bancário.

Esse relatório avalia igualmente os 
progressos realizados no sentido da 
convergência regulamentar e de supervisão 
no domínio da gestão e resolução de crises 
na Comunidade e apresenta um relatório 
ao Parlamento e ao Conselho, juntamente 
com as propostas adequadas destinadas a 
alterar o presente regulamento. A 
avaliação é baseada em consultas 
alargadas, nomeadamente com o Grupo de 
Partes Interessadas do sector bancário.

Or. en

Justificação

As alterações propostas visam o estabelecimento de um compromisso para a Comissão 
apresentar propostas destinadas clarificar a noção de "responsabilidade orçamental" dos 
Estados-Membros e a actualizar o regulamento para que fique em consonância com 
eventuais melhoramentos decorrentes da implementação de um conjunto de regulamentos 
comunitários para a gestão da crise no sector bancário, recentemente submetidos a consulta 
pela Comissão.

Alteração 795
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esse relatório avalia igualmente os 
progressos realizados no sentido da 
convergência regulamentar e de supervisão 

Esse relatório avalia igualmente os 
progressos realizados na consecução dos 
objectivos da Autoridade e a evolução no 
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no domínio da gestão e resolução de crises 
na Comunidade. A avaliação é baseada em 
consultas alargadas, nomeadamente com o 
Grupo de Partes Interessadas o sector 
bancário.

sentido da convergência e da integração 
regulamentar e de supervisão no domínio 
da gestão e resolução de crises na União 
Europeia. O relatório avalia ainda o modo 
como o sistema está a lidar com os custos 
decorrentes do funcionamento normal e 
de que maneira é possível assegurar a sua 
internalização total numa perspectiva 
cíclica. A avaliação é baseada em consultas 
alargadas, nomeadamente com o Grupo de 
Partes Interessadas do sector bancário.

Or. en

Alteração 796
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Na elaboração do seu relatório a 
Comissão tem em conta as propostas 
formuladas pelo Grupo das Partes 
Interessadas do sector bancário, pelo
Conselho de Autoridades de Supervisão, e 
pelo Comité Conjunto. Essas propostas 
são anexadas ao relatório publicado pela 
Comissão. A Comissão tem também em 
conta as opiniões expressas por outros 
grupos de partes interessadas.

Or. en
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Alteração 797
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O relatório da Comissão avalia, 
nomeadamente: o grau de convergência 
alcançado pelas autoridades nacionais em 
termos de práticas normais de supervisão,
o funcionamento dos colégios de 
autoridades de supervisão; o mecanismo 
de supervisão das instituições 
transfronteiras, em particular as que têm 
uma dimensão à escala da EU, o 
funcionamento do artigo 23.º em matéria 
de salvaguardas e a convergência 
regulamentar e de supervisão no domínio 
da gestão e resolução de crises na União, 
e se as medidas prudenciais e as condutas
das empresas devem ser combinadas ou 
separadas. Inclui propostas sobre a 
maneira de desenvolver ainda mais o 
papel da Autoridade e do SESF, tendo em 
vista a criação de uma estrutura integrada 
de supervisão europeia.

Or. en

Justificação

Clarificação da estrutura do texto.

Alteração 798
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O Parlamento Europeu e o Conselho 
examinam o presente relatório com base 
no relatório referido no n.º 1 e 
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determinam se é necessária uma revisão 
das missões e da organização da 
Autoridade.  

Or. en


