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PARTE I - NOTA INTRODUTÓRIA 

Nos termos do artigo 7.º da Lei n.º 43/2006, de 25 de agosto, que regula o 

acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do 

processo de construção da União Europeia, com as alterações introduzidas pelas Lei 

n.º 21/2012, de 17 de maio, bem como da Metodologia de escrutínio das iniciativas 

europeias aprovada em 8 de janeiro de 2013, a Comissão de Assuntos Europeus 

recebeu a Proposta de DECISÃO DO CONSELHO relativa à conclusão do Acordo entre o 

Canadá e a União Europeia sobre a transferência e o tratamento dos dados dos 

registos de identificação dos passageiros [COM(2013)528]. 

 

 

 

PARTE II – CONSIDERANDOS 

1. Através da presente iniciativa a Comissão propõe ao Conselho que adote uma 

decisão, mediante a qual autorize a conclusão do Acordo entre o Canadá e a União 

Europeia, sobre a transferência e o tratamento dos dados dos registos de identificação 

dos passageiros para efeitos de prevenção, investigação, combate, repressão e 

eliminação do terrorismo. Visa também as infrações relacionadas com atividades 

terroristas, bem como demais criminalidade transnacional grave, como forma de 

proteção e segurança das sociedades democráticas e os seus valores comuns, 
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preservando os direitos e as liberdades fundamentais, em especial os direitos à 

privacidade e à proteção de dados. 

 

2. A presente proposta tem em consideração os critérios gerais estabelecidos na 

Comunicação da Comissão sobre “a abordagem global relativa à transferência dos 

dados do registo de identificação dos passageiros (PNR) para países terceiros”1, bem 

como as diretrizes de negociação emitidas pelo Conselho. Importa mencionar que a 

Comunicação em causa estabeleceu, pela primeira vez, uma série de princípios gerais 

que deveriam orientar a UE nas negociações de acordos PNR com países terceiros. Por 

conseguinte, a aceitação desses princípios deveria conduzir a uma maior coerência 

entre os vários acordos PNR, devendo ser asseguradas garantias mais sólidas em 

matéria de proteção de dados e respeito integral dos direitos fundamentais, bem 

como a conformidade com os princípios de elaboração de políticas que foram 

definidos na apresentação geral da gestão da informação no domínio da liberdade, da 

segurança e da justiça2. Concluindo, assim, que a UE deveria analisar a possibilidade de 

“substituir, a médio prazo, os acordos bilaterais por um acordo multilateral entre 

todos os países que utilizam dados PNR”.  

 

3. Neste contexto, a presente proposta visa pois substituir os anteriores acordos 

entre a UE e o Canadá, sobre o tratamento de dados, nomeadamente o Acordo sobre 

“o tratamento dos dados relativos às informações antecipadas sobre os passageiros e 

aos registos de identificação dos passageiros”, em vigor desde 22 de março de 2006.  

 

4. Atento o seu objeto, a presente iniciativa foi enviada à Comissão de Assuntos 

Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que a analisou e aprovou o Relatório 

                                                           
1 COM(2010) 492. 
2 COM(2010) 385. 
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que se subscreve integralmente e anexa ao presente Parecer, dele fazendo parte 

integrante. 

 

 

a) Da Base Jurídica 

O suporte jurídico da presente iniciativa assenta artigos n.ºs: 82.º; 87.º e 218.º, do 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. 

 

PARTE III – PARECER 

Em face dos considerandos expostos e atento o Relatório da comissão competente, a 

Comissão de Assuntos Europeus é de parecer que: 

1. Não está em causa a observância do princípio da subsidiariedade, uma vez que 
a matéria em causa é da exclusiva competência da União; 

2. Em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio está concluído.  

 

Palácio de S. Bento, 19 de fevereiro de 2014 

 

O Deputado Autor do Parecer 

 

O Presidente da Comissão 

 

(Jacinto Serrão) 

 

(Paulo Mota Pinto) 

 

  



 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

COMISSÃO DE ASSUNTOS EUROPEUS 

5 

 

 

PARTE IV – ANEXO 

Relatório da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. 
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COMISSÃO DE ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS, DIREITOS, LIBERDADES

E GARANTIAS

RELATÓRIO

Proposta de DECIS O DO CONSELHO relativa à conclusão do \cordo entre o Canadá

e a 1 mão Europeia sobre a transferência e o tratamento dos dados dos registos de

identificacão dos passagelros [COM(2013)528]

1. INTRODUÇÃO

Este parecer incide sobre uma iniciativa que está, também, em análise na Comissão de

Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Do que se trata, pois, é de saber se os

direitos fundamentais objecto da proposta de decisão em análise têm uma proteção

suficiente, análise que nao pode ser desligada da verificação da não vic)laçâo do princípio da

subsidiariedade.

2. SÍNTESE DA PROPOSTA DE DEcisÃo

a) \ proposta de decisão do Conselho visa que este adote uma decisão mediante a qual

autoriza a conclusao do Acordo entre o Canadá e a União Europeia relativa à transferência

e ao tratamento dos dados do registo de identificacão dos passageiros.

A proposta vem na linha de um debate conhecido e concretizado através de diversos atos

da EL em matéria de combate ao terrorismo. De resto, o espírito do acordo proposto

entre o Canadá e a Uniào Europeia é o mesmo que presidiu, por exemplo, ao atual Acordo

PNR entre a EL e os ELA sobre a transferência de dados dos passageiros dos voos da

TJE para os EL.\, o qual entrou em vigor em 1 de julho de 2012.

b) Como se refere na exposição de motivos, ‘A legislação da LE em matéria de proteção de dados

não autoriza as tranportadoras aéreas dos países europeus e de países terceiros que asseguram voos a partir

do temtó,io da [‘E a transmitir os dados PXR dos seus passageiros a países terceiros que não assegurem

um nível adequado de proteção dos dados pessoais, sem aprestação de garantias apropriadas. Impãe-se uma
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io/uao que pn#coraone a li? /mc/vw aiii a tiilils/;’rínticl dos dados P\R va ‘E pan! o CanacLí m

m,neimenta da ,;‘ ,‘sidaic ia in t viii do aados PA R n. / .‘J 0/! iu o ícrvu)77 o e a

riruna/idade ran na ona’ tmve i gurando si’nult inca n i e a egurancajurzdica aa tnznipo tado u

aereae. iiém e/ruo, cita saiu cIo deve ii aplicada de modo uníforme em toda a nião Europeia, ro intuito

de garantir a ceguranca jurídica para a tranipor/adorai alma e o n’peito dou direitoi ali. pes oas a

proteção dos seus dadou pessoais, bem como da sua seiciimcafísica ‘1

c) \esse sentido a Comissão propõe ao Conselho que adote uma decisão mediante a qual

autoriza a conclusão do Acordo entre o Canadá e a limão Europeia relativa à transferência

e ao tratamento dos dados do registo de identificacão dos passageiros, Acordo esse que

conjuga a finalidade prosseguida e a proteção adequada dos direitos dos cidadãos.

d) Por isso mesmo, o objeto do Icordo (artigo i.° é definido nestes termos: ‘\o presente

acordo, as Partes estabelecem as condicô’es que regem a tranf/iré’ncia e a utilicacão dos dadou dos registos de

identqlcacào de passageiros P\’R,), com vista a asuugurar a protecão e a seguranca do público, e dg/inem os

meios atravác dos quais os reftrídos dados devem serpro/,gidos ‘

e) As garantias dadas aos dados PNR estao estabelecidas nos artigos .° e seguintes do

Acordo a celebrar e contém os elementos tradicionalmente exigidos neste tipo de acordos,

sendo de referir a importância da supenisão prevista no artigo 10°.

3. OPIMÃ0 DA RELATORA

Em face das bases jurídicas invocadas e do conteúdo do Acordo a celebrar dir-seia apenas

que o combate ao terrorismo e restante criminalidade transnacional grave é mais eficaz ao

nível da União Europeia do que o seria, de forma fragmentada, por cada Estado. Não é.

pois, violado, o princípio da subsidiariedade.

O texto do Acordo a celebrar respeita os direitos fundamentais e observa os princípios

reconhecidos, em especial, na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,

designadamente o direito ao respeito da vida privada e farniiiar, o direito à proteção dos

dados pessoais e o direito a um recurso eficaz, bem como a um julgamento imparcial,

reconhecidos respetivamente pelos artigos 7°, 8.° e 47.° da Carta.

A opinião concreta, nestas matérias, vai sendo, inevitavelmente, exteriorizada posteriormente à

celebração do Acordo, porque se prende com a observação do que seja para cada um uma

2
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correta cu incorreta Pxetzr,ão do mesmo, nomeadamente à luz da sensibilidade que envolve

sempre a partilha dc dados pessoais

4. CONCLUSÃO

Face ao ecposto. a Comissão de SsufltOs Consnmconais, Direitos. Libcrdade e Garantias

é de parecer que a Proposta dc DECISÃO DO CONSELHO relativa à conclusão do

cordo entre o Canadá e a ljmào Europeia sobre a transferéncia e o tratamento dos dados

dos registos de identificacão dos passageiros [COM(2O13528] não viola o princípio da

subsichariedade.

Deve o presente parecer ser remetido à Comissao dc Assuntos Europeus. com

conhecimento à Comissão de Negócios Estrangeiros e Comumdades Portuguesas.

Palácio de S. Bento, 8 de janeiro de 2014

A Deputada Relatora, O Presidente da Comissão,

(Isabel Moreira) (Fernando Nerão)
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