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9.1.2019 A8-0433/5 

Alteração  5 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 

Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0433/2018 

Kinga Gál 

Título de viagem provisório da UE 

(COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS)) 

Proposta de diretiva 

Considerando 20 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(20) O Regulamento (UE) 2016/679 do 

Parlamento Europeu e do Conselho25  

aplica-se ao tratamento de dados pessoais 

efetuado pelos Estados-Membros em 

aplicação da presente diretiva. O sistema 

de TVP da UE exige o tratamento dos 

dados pessoais necessários para verificar a 

identidade do requerente, imprimir a 

vinheta de TVP da UE e facilitar a viagem 

do titular dos dados em causa. É necessário 

especificar as garantias aplicáveis aos 

dados pessoais tratados, tais como o 

período máximo de conservação dos dados 

pessoais recolhidos. É necessário estipular 

um período máximo de conservação de três 

anos, para evitar eventuais abusos. A 

supressão dos dados pessoais dos 

requerentes não deverá afetar a capacidade 

de os Estados-Membros acompanharem a 

aplicação da presente diretiva. 

(20) O Regulamento (UE) 2016/679 do 

Parlamento Europeu e do Conselho25 

aplica-se ao tratamento de dados pessoais 

efetuado pelos Estados-Membros em 

aplicação da presente diretiva. O sistema 

de TVP da UE exige o tratamento dos 

dados pessoais necessários para verificar a 

identidade do requerente, imprimir a 

vinheta de TVP da UE e facilitar a viagem 

do titular dos dados em causa. É necessário 

especificar as garantias aplicáveis aos 

dados pessoais tratados, tais como o 

período máximo de conservação dos dados 

pessoais recolhidos. É necessário estipular 

um período máximo de conservação para 

evitar eventuais abusos. Esse período deve 

ser proporcionado e não deve exceder 90 

dias após o termo da validade do TVP da 

UE. A anonimização ou supressão dos 

dados pessoais dos requerentes não deverá 

afetar a capacidade de os Estados-

Membros acompanharem a aplicação da 

presente diretiva. 

__________________ __________________ 

25 Regulamento (UE) 2016/679 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 

de abril de 2016, relativo à proteção das 

pessoas singulares no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais e à livre 

25 Regulamento (UE) 2016/679 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 

de abril de 2016, relativo à proteção das 

pessoas singulares no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais e à livre 
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circulação desses dados e que revoga a 

Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 

sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 

4.5.2016, p. 1). 

circulação desses dados e que revoga a 

Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 

sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 

4.5.2016, p. 1). 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0433/6 

Alteração  6 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 

Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0433/2018 

Kinga Gál 

Título de viagem provisório da UE 

(COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS)) 

Proposta de diretiva 

Artigo 9 – n.º 1 – alínea b) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Os elementos e requisitos de 

segurança adicionais, incluindo normas 

reforçadas de prevenção contra o risco de 

contrafação e falsificação; 

b) Os elementos e requisitos de 

segurança não biométricos adicionais, 

incluindo normas reforçadas de prevenção 

contra o risco de contrafação e falsificação; 

Or. en 

Justificação 

Se a Comissão pretender acrescentar elementos biométricos, isso deve ser feito ao abrigo de 

um ato delegado. 
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9.1.2019 A8-0433/7 

Alteração  7 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 

Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0433/2018 

Kinga Gál 

Título de viagem provisório da UE 

(COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS)) 

Proposta de diretiva 

Artigo 13 – n.º 4 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. O Estado-Membro que presta 

assistência e o Estado-Membro da 

nacionalidade conservam os dados pessoais 

do requerente por um período não superior 

a três anos. Após o termo do período de 

conservação, os dados pessoais do 

requerente são suprimidos. 

4. O Estado-Membro que presta 

assistência e o Estado-Membro da 

nacionalidade conservam os dados pessoais 

do requerente por um período não superior 

a 90 dias após o termo da validade do TVP 

da UE emitido. Após o termo do período 

de conservação, os dados pessoais do 

requerente são suprimidos. Podem ser 

conservados dados anonimizados, se tal 

for necessário para o acompanhamento e 

a avaliação do presente regulamento. 

Or. en 

 

 


