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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários insta a Comissão dos Assuntos 
Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Acolhe favoravelmente o Livro Verde da Comissão “Execução eficaz das decisões 
judiciais na União Europeia: transparência do património dos devedores” 
(COM(2008)0128), porquanto contribui para a estratégia de Lisboa;

2. Declara que a opacidade da informação necessária para forçar o devedor a cumprir as suas 
obrigações é contrária aos princípios comuns de boa fé e de responsabilidade patrimonial;
declara que a falta de conhecimento das legislações nacionais relativas às vias de 
execução, ou a ineficácia das mesmas, é susceptível de entravar a realização de um 
mercado interno unificado e implica custos injustificados;

3. Assinala que o atraso nos pagamentos, a falta de pagamento e a dificuldade de cobrança 
destas dívidas prejudicam os interesses das empresas e dos consumidores credores, 
diminuem a confiança no mercado interno e debilitam a acção da justiça;

4. Apoia uma estratégia integrada e eficaz, segundo os princípios de “legislar melhor”, e 
considera que o objectivo do pagamento deve ser alcançado assegurando a não 
discriminação, a protecção de dados sensíveis e as garantias judiciais, através de medidas 
proporcionadas que introduzam a transparência necessária e reduzam consideravelmente 
os custos de informação e gestão;

5. Sustenta que, para além da informação pública, o credor deve poder aceder, sob controlo 
ou através de uma autoridade competente, aos dados necessários para dar início ao 
processo de execução e conseguir cobrar a sua dívida de maneira fácil em todo o mercado 
interno;

6. É favorável a um manual sobre normas e práticas de execução, à ampliação e 
melhoramento da informação dos registos e ao acesso aos ditos registos, em conformidade 
com as regras previstas a nível comunitário ou nacional, ao intercâmbio de informações 
entre autoridades competentes e ao exame de outras medidas adequadas;

7. Declara-se favorável a que o adquirente de direitos patrimoniais reconhecidos numa 
sentença judicial possa exercer o seu direito nas mesmas condições que o transmitente. 
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