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Resultados da comissão de inquérito
Recomendação do Parlamento Europeu, de 19 de Junho de 2007, baseada no relatório da 
Comissão de Inquérito sobre a Crise da “Equitable Life Assurance Society”
O Parlamento Europeu,

- Tendo em conta o artigo 193º do Tratado CE,

- Tendo em conta a Decisão 95/167/CE, Euratom, CECA do Parlamento Europeu, do 
Conselho e da Comissão, de 19 de Abril de 1995, relativa às formas de exercício do direito 
de inquérito do Parlamento Europeu1,

- Tendo em conta a sua Decisão 2006/469/CE, de 18 de Janeiro de 2006, referente à criação de 
uma Comissão de Inquérito sobre a Crise da “Equitable Life Assurance Society”2,

- Tendo em conta a sua Resolução de 4 de Julho de 2006 sobre a Crise da “Equitable Life 
Assurance Society”3,

- Tendo em conta o prolongamento do mandato da Comissão de Inquérito por três meses, 
aprovado no âmbito da sua Resolução de 4 de Julho de 2006, e o novo prolongamento 
concedido em 18 de Janeiro de 2007,

- Tendo em conta o relatório final da Comissão de Inquérito sobre a Crise da “Equitable Life 
Assurance Society” (A6-0203/2007),

- Tendo em conta o artigo 176º do seu Regimento,

A. Considerando que o artigo 193º do Tratado CE constitui uma base jurídica para a criação, 
pelo Parlamento, de uma comissão temporária de inquérito para analisar alegações de 
infracção ou de má administração na aplicação do Direito comunitário, e que este constitui 
um elemento importante dos poderes de controlo do Parlamento,

B. Considerando que o mandato da Comissão de Inquérito estabelecido nos termos da 
Decisão 2006/469/CE consistia em: (1) investigar as alegadas infracções ou má 
administração na aplicação da Directiva 92/96/CEE do Conselho, de 10 de Novembro de 
1992, que estabelece a coordenação das disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas relativas ao seguro directo vida e que altera as Directivas 79/267/CEE e 
90/619/CEE (terceira directiva sobre o seguro de vida)4, actualmente codificada pela 
Directiva 2002/83/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Novembro de 2002, 
relativa aos seguros de vida5, pelas autoridades competentes do Reino Unido em relação à 
“Equitable Life Assurance Society” (“Equitable Life”), principalmente no que se refere ao 
regime de regulação e controlo da solidez financeira das empresas de seguros, incluindo a 
sua situação de solvência, a constituição de provisões técnicas suficientes e a cobertura 
destas por activos correspondentes; (2) avaliar se a Comissão cumpriu adequadamente o 
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seu dever de controlar a transposição correcta e atempada do Direito comunitário e 
investigar se houve deficiências sistemáticas que contribuíssem para a situação que depois 
se verificou; (3) avaliar as alegações segundo as quais as entidades reguladoras do Reino 
Unido não cumpriram sistematicamente, durante vários anos e, pelo menos, desde 1989, a 
sua função de proteger os tomadores dos seguros através do exercício de uma supervisão 
rigorosa das práticas contabilísticas, da constituição de provisões e da situação financeira 
da “Equitable Life”; (4) avaliar a situação das queixas apresentadas por cidadãos europeus 
não britânicos e a adequação dos mecanismos de compensação ao dispor dos tomadores de 
seguros de outros Estados-Membros, nos termos da legislação do Reino Unido e/ou da 
União Europeia; e (5) apresentar as propostas que entendesse necessárias sobre esta 
matéria,

C. Considerando que a Comissão de Inquérito iniciou os seus trabalhos em 2 de Fevereiro de 
2006 e aprovou o seu relatório final em 8 de Maio de 2007; considerando que a referida 
Comissão de Inquérito reuniu 19 vezes, realizou 11 audições públicas, organizou dois 
seminários e enviou duas delegações oficiais a Dublim e a Londres; considerando que 
ouviu elementos de prova orais de 46 testemunhas, analisou 157 elementos de prova 
escritos, dos quais 92 foram tornados públicos na página da Comissão de Inquérito na 
Internet, num total que ascende a vários milhares de páginas; considerando que procedeu 
igualmente à encomenda de três estudos externos,

D. Considerando que, com base em todos estes elementos de prova e acções, a Comissão de 
Inquérito aprovou um relatório final que expõe o conteúdo da sua investigação e as suas 
conclusões e recomendações,

1. Encarrega o seu Presidente de tomar as medidas necessárias para a publicação do relatório 
final da Comissão de Inquérito, em conformidade com o nº 10 do artigo 176º do 
Regimento do Parlamento e com o nº 2 do artigo 4º da Decisão 95/167/CE, Euratom, 
CECA;

2. Insta o Conselho, a Comissão e os Estados-Membros a assegurarem que seja dado 
seguimento às conclusões e recomendações do inquérito, em conformidade com as 
obrigações decorrentes da Decisão 95/167/CE, Euratom, CECA e com o artigo 10º do 
Tratado;

3. Solicita ao Governo britânico e às entidades reguladoras e de supervisão do Reino Unido 
que assegurem que seja dado seguimento às conclusões do inquérito, em conformidade 
com as obrigações decorrentes do artigo 4º da Decisão 95/167/CE, Euratom, CECA e com 
os deveres gerais dos Estados-Membros definidos pelos Tratados;

4. Solicita à Comissão que garanta que seja dado seguimento com celeridade às conclusões e 
recomendações relativas à aplicação da lei, prestando as informações que se impõem às 
comissões competentes do Parlamento;

5. Convida o seu Presidente a encarregar a Comissão dos Assuntos Económicos e 
Monetários, a Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores, a 
Comissão dos Assuntos Jurídicos, a Comissão dos Assuntos Constitucionais e a Comissão 
das Petições de fiscalizarem a aplicação das conclusões e recomendações da Comissão de 
Inquérito, nomeadamente as que se inscrevem no âmbito das responsabilidades da 
Comissão em matéria de transposição e reparação no contexto do mercado interno e, se for 
caso disso, de apresentarem um relatório sobre o assunto, nos termos do nº 11 do artigo 
176º do Regimento;



6. Insta a Conferência dos Presidentes e o Grupo de Trabalho sobre a Reforma Parlamentar 
criado em Fevereiro de 2007 a aprovar as recomendações contidas no relatório da 
Comissão de Inquérito no que se refere a uma cooperação mais estreita com os 
parlamentos nacionais, ao reforço da vigilância do Parlamento Europeu em tudo o que diga 
respeito à aplicação da lei e à reforma futura das comissões de inquérito, a fim de melhorar 
o seu funcionamento e a sua eficácia;

7. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente recomendação e o relatório final da 
Comissão de Inquérito ao Conselho, à Comissão e aos governos e parlamentos dos 
Estados-Membros.


