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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

 O relator apoia plenamente os objetivos da proposta da Comissão Europeia e apresenta o 

presente parecer para assegurar que o ORECE, no desempenho das suas funções, tem 

plenamente em conta os direitos e princípios fundamentais reconhecidos pela Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia e, em especial, tem como objetivo alcançar níveis 

mais elevados de conectividade com um conjunto modernizado de regras de proteção dos 

utilizadores finais, garantir um acesso não discriminatório a todos os conteúdos e serviços, 

incluindo os serviços públicos, ajudar a promover a liberdade de expressão e de empresa e 

permitir que os Estados-Membros respeitem a Carta a custos muito inferiores no futuro. 

 

À luz das competências da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos 

Internos, o relator introduz nomeadamente referências à transparência e à não discriminação 

como principais objetivos da aplicação do quadro regulamentar das comunicações eletrónicas, 

que se devem aplicar na composição e funcionamento do ORECE. Com base no que precede, 

o relator insiste na necessidade de medidas destinadas a reforçar a transparência e a 

responsabilização dos processos, nomeadamente no que se refere à composição do conselho 

de administração e dos grupos de trabalho e à publicação da declaração de interesses dos 

respetivos membros.  

 

São igualmente introduzidas garantias suplementares no que diz respeito à independência 

«estrutural» do ORECE. Garantir a independência do ORECE implica que este não procura 

obter nem aceita instruções de qualquer governo ou poder executivo. Em conformidade com o 

modelo de governação recentemente instituído para a regulamentação a nível da UE, 

nomeadamente a Autoridade Europeia para a Proteção de Dados, o conselho de administração 

do ORECE deverá ser composto apenas por representantes de autoridades independentes, ao 

passo que a Comissão deve ter o direito de participar nas atividades e reuniões do conselho de 

administração, sem direito de voto. 

 

O relator considera que a independência e a responsabilização do ORECE podem ser ainda 

mais reforçadas através de uma modificação da composição do seu conselho de administração 

e do processo de nomeação do seu diretor executivo. 

 

Além disso, o relator indica novas tarefas para o ORECE – em especial, no domínio da 

segurança das redes e serviços e dos direitos fundamentais – em resposta às alterações à 

diretiva sobre o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, que irá apresentar no seu 

projeto de relatório conexo. 

 

Todos estes elementos destinam-se a assegurar que as decisões tomadas a nível do ORECE 

cumprem os mais elevados padrões em termos de independência, transparência e 

responsabilização e contribuem assim para uma aplicação conforme e assente nos direitos do 

quadro regulamentar das comunicações eletrónicas. 

ALTERAÇÕES 

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão da 

Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta 
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as seguintes alterações: 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Considerando 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (5-A) Na sua Estratégia para o Mercado 

Único Digital na Europa, a Comissão 

anunciou a revisão da Diretiva 

2002/58/CE, a fim de proporcionar um 

nível elevado de proteção da privacidade 

aos utilizadores de serviços de 

comunicações eletrónicas e condições de 

concorrência equitativas para todos os 

intervenientes no mercado. 

 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

(7) O ORECE e o Gabinete ORECE 

deram um contributo positivo para uma 

aplicação coerente do quadro regulamentar 

para as comunicações eletrónicas. Não 

obstante, continuam a existir disparidades 

significativas entre os Estados-Membros 

no que se refere às práticas regulamentares. 

Além disso, a estrutura de governação do 

ORECE e do Gabinete ORECE é pesada e 

dá azo a encargos administrativos 

desnecessários. Para assegurar ganhos em 

matéria de eficiência e de sinergias e 

continuar a contribuir para o 

desenvolvimento do mercado interno das 

comunicações eletrónicas em toda a União, 

bem como para a promoção do acesso e 

aceitação da conectividade de dados de 

altíssima capacidade, da concorrência na 

prestação de redes de comunicação 

eletrónicas, serviços e instalações 

associadas e dos interesses dos cidadãos da 

União, o presente regulamento visa 

(7) O ORECE e o Gabinete ORECE 

deram um contributo positivo para uma 

aplicação coerente do quadro regulamentar 

para as comunicações eletrónicas. Não 

obstante, continuam a existir disparidades 

significativas entre os Estados-Membros 

no que se refere às práticas regulamentares. 

Além disso, a estrutura de governação do 

ORECE e do Gabinete ORECE é pesada e 

dá azo a encargos administrativos 

desnecessários. Para assegurar ganhos em 

matéria de eficiência e de sinergias e 

continuar a contribuir para o 

desenvolvimento do mercado interno das 

comunicações eletrónicas em toda a União, 

bem como para a promoção do acesso e 

aceitação da conectividade de dados de 

altíssima capacidade, da concorrência, da 

transparência e da não discriminação na 

prestação de redes de comunicação 

eletrónicas, serviços e instalações 

associadas e dos interesses dos cidadãos da 
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reforçar o papel do ORECE e melhorar a 

sua estrutura de governação, 

transformando-o numa agência 

descentralizada da União. O referido 

corresponde também à necessidade de 

refletir sobre o papel significativamente 

mais relevante desempenhado pelo 

Regulamento (CE) n.º 531/2012 do 

ORECE que estabelece as tarefas para o 

ORECE em relação à itinerância em toda a 

União, pelo Regulamento (UE) n.º 

2015/2120 que estabelece as tarefas para o 

ORECE em relação ao livre acesso à 

Internet e itinerância em toda a União e 

pela diretiva que estabelece um número 

significativo de novas tarefas para o 

ORECE como a tomada de decisões e a 

formulação de orientações sobre diversos 

temas, relatórios sobre questões técnicas, 

manutenção de registos e apresentação de 

pareceres sobre procedimentos do mercado 

interno para projetos de medidas nacionais 

sobre a regulação do mercado, bem como 

sobre as atribuições de direitos de 

utilização de espetro de radiofrequências. 

União, o presente regulamento visa 

reforçar o papel do ORECE e melhorar a 

sua estrutura de governação, 

transformando-o numa agência 

descentralizada da União. O referido 

corresponde também à necessidade de 

refletir sobre o papel significativamente 

mais relevante desempenhado pelo 

Regulamento (CE) n.º 531/2012 do 

ORECE que estabelece as tarefas para o 

ORECE em relação à itinerância em toda a 

União, pelo Regulamento (UE) n.º 

2015/2120 que estabelece as tarefas para o 

ORECE em relação ao livre acesso à 

Internet e itinerância em toda a União e 

pela diretiva que estabelece um número 

significativo de novas tarefas para o 

ORECE como a tomada de decisões e a 

formulação de orientações sobre diversos 

temas, relatórios sobre questões técnicas, 

manutenção de registos e apresentação de 

pareceres sobre procedimentos do mercado 

interno para projetos de medidas nacionais 

sobre a regulação do mercado, bem como 

sobre as atribuições de direitos de 

utilização de espetro de radiofrequências. 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

(8) A necessidade de o quadro 

regulamentar das comunicações eletrónicas 

ser aplicado de forma coerente em todos os 

Estados-Membros é essencial para o 

desenvolvimento harmonioso de um 

mercado interno das comunicações 

eletrónicas em toda a União e para a 

promoção do acesso e aceitação da 

conectividade de dados de altíssima 

capacidade, da concorrência na prestação 

de redes de comunicação eletrónicas, 

serviços e instalações associadas e dos 

interesses dos cidadãos da União. Tendo 

em conta o mercado e as evoluções 

(8) A necessidade de o quadro 

regulamentar das comunicações eletrónicas 

ser aplicado de forma coerente em todos os 

Estados-Membros é essencial para o 

desenvolvimento harmonioso de um 

mercado interno das comunicações 

eletrónicas em toda a União e para a 

promoção do acesso e aceitação da 

conectividade de dados de altíssima 

capacidade, da concorrência, da 

transparência e da não discriminação na 

prestação de redes de comunicação 

eletrónicas, serviços e instalações 

associadas e dos interesses dos cidadãos da 
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tecnológicas, que muitas vezes implicam 

uma maior dimensão transfronteiriça, e 

tendo em conta a experiência adquirida em 

assegurar uma implementação coerente no 

domínio das comunicações eletrónicas, é 

necessário continuar a trabalhar tendo 

como ponto de partida o trabalho realizado 

pelo ORECE e pelo Gabinete ORECE e 

continuar a desenvolvê-los no seio de 

agência de pleno direito. 

União. Tendo em conta o mercado e as 

evoluções tecnológicas, que muitas vezes 

implicam uma maior dimensão 

transfronteiriça, e tendo em conta a 

experiência adquirida em assegurar uma 

implementação coerente no domínio das 

comunicações eletrónicas, é necessário 

continuar a trabalhar tendo como ponto de 

partida o trabalho realizado pelo ORECE e 

pelo Gabinete ORECE e continuar a 

desenvolvê-los no seio de agência de pleno 

direito. 

 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Considerando 8-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (8-A) O ORECE, no desempenho das 

suas funções, deve ter plenamente em 

conta os direitos e princípios 

fundamentais reconhecidos pela Carta 

dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia (a Carta) e, em especial, deve ter 

como objetivo alcançar níveis mais 

elevados de conectividade com um 

conjunto modernizado de regras de 

proteção dos utilizadores finais, garantir 

um acesso não discriminatório a todos os 

conteúdos e serviços, incluindo os 

serviços públicos, ajudar a promover a 

liberdade de expressão e de empresa e 

permitir que os Estados-Membros 

respeitem a Carta a custos muito 

inferiores no futuro. 

 

Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Considerando 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) A agência deverá reger-se e 

funcionar em conformidade com os 

(9) A agência deverá reger-se e 

funcionar em conformidade com os 
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princípios da Declaração Conjunta do 

Parlamento Europeu, do Conselho e da 

Comissão Europeia, de 19 de julho de 

2012, sobre agências descentralizadas 

(«abordagem comum»)28. Dado que a 

imagem de marca do ORECE já está 

estabelecida, e não descurando os custos 

que implicaria uma alteração do seu nome, 

a nova agência deverá manter a designação 

ORECE. 

princípios da Declaração Conjunta do 

Parlamento Europeu, do Conselho e da 

Comissão Europeia, de 19 de julho de 

2012, sobre agências descentralizadas 

(«abordagem comum»)28, em particular, 

no que respeita à transparência e às 

relações com as partes interessadas. Dado 

que a imagem de marca do ORECE já está 

estabelecida, e não descurando os custos 

que implicaria uma alteração do seu nome, 

a nova agência deverá manter a designação 

ORECE. 

__________________ __________________ 

28 Declaração conjunta do Parlamento Europeu, do 

Conselho e da Comissão sobre agências 

descentralizadas de 19 de julho de 2012. 

28 Declaração conjunta do Parlamento Europeu, do 

Conselho e da Comissão sobre agências 

descentralizadas de 19 de julho de 2012. 

 

Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Considerando 10 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) O ORECE, enquanto organismo 

técnico com experiência em comunicações 

eletrónicas e composto por representantes 

das ARN e da Comissão, está em melhor 

posição para ser incumbido de missões 

como a decisão sobre determinadas 

questões de dimensão transfronteiriça, 

contribuindo para a eficiência dos 

procedimentos do mercado interno para 

projetos de medidas nacionais (tanto no 

que respeita à regulação do mercado como 

no que respeita às atribuições de direitos de 

utilização de espetro de radiofrequências), 

e fornecendo as orientações necessárias às 

ARN para assegurar critérios comuns e a 

coerência da abordagem regulamentar e 

manter determinados registos ao nível da 

União. Isto, sem prejuízo das tarefas 

atribuídas às ARN, que são mais próximas 

dos mercados de comunicações eletrónicas 

e respetivas condições locais. Para exercer 

as suas funções, a Agência necessitará de 

recursos financeiros e humanos adequados 

e prosseguirá a partilha de competências 

(10) O ORECE, enquanto organismo 

técnico com experiência em comunicações 

eletrónicas e composto por representantes 

das ARN e da Comissão, está em melhor 

posição para ser incumbido de missões 

como a decisão sobre determinadas 

questões de dimensão transfronteiriça, 

contribuindo para a eficiência, a 

transparência e a não discriminação dos 

procedimentos do mercado interno para 

projetos de medidas nacionais (tanto no 

que respeita à regulação do mercado como 

no que respeita às atribuições de direitos de 

utilização de espetro de radiofrequências), 

e fornecendo as orientações necessárias às 

ARN para assegurar critérios comuns e a 

coerência da abordagem regulamentar e 

manter determinados registos ao nível da 

União. Isto, sem prejuízo das tarefas 

atribuídas às ARN, que são mais próximas 

dos mercados de comunicações eletrónicas 

e respetivas condições locais. Para exercer 

as suas funções, a Agência necessitará de 

recursos financeiros e humanos adequados 
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especializadas das autoridades reguladoras 

nacionais. 

e prosseguirá a partilha de competências 

especializadas das autoridades reguladoras 

nacionais. 

 

Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Considerando 10-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (10-A) A fim de garantir a inclusividade, 

a representatividade e a transparência no 

desempenho das suas tarefas, o ORECE 

deve garantir que os seus processos de 

consulta – bem como a composição do seu 

grupo de trabalho e a seleção de peritos 

individuais – tenham em conta a 

diversidade de partes interessadas do setor 

económico e da sociedade civil que 

operam no mercado das comunicações 

eletrónicas, incluindo as PME e os 

prestadores de serviços sem fins 

lucrativos. 

 

Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Considerando 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) O ORECE deverá poder cooperar, 

se necessário, com outros órgãos, agências, 

gabinetes e grupos consultivos da União, 

em particular o Grupo para a Política do 

Espetro Radioelétrico29, o Conselho 

Europeu para a Proteção de Dados30, o 

Grupo de Reguladores Europeus para os 

Serviços Audiovisuais31 e a agência 

Europeia para a Segurança das Redes e da 

Informação32; e com comissões existentes 

(como o Comité das Comunicações e o 

Comité do Espetro de Radiofrequências). 

Também deverá poder cooperar com as 

autoridades competentes de países 

terceiros, em particular, as autoridades 

(11) O ORECE deverá poder cooperar, 

se necessário, com outros órgãos, agências, 

gabinetes e grupos consultivos da União, 

em particular o Grupo para a Política do 

Espetro Radioelétrico29, o Conselho 

Europeu para a Proteção de Dados30, a 

Autoridade Europeia para a Proteção de 

Dados, o Grupo de Reguladores Europeus 

para os Serviços Audiovisuais31, a Agência 

Europeia para a Segurança das Redes e da 

Informação32 e a Agência Europeia dos 

Direitos Fundamentais e com comissões 

existentes (como o Comité das 

Comunicações e o Comité do Espetro de 

Radiofrequências). Também deverá poder 
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reguladoras competentes no domínio das 

comunicações eletrónicas e/ou grupos das 

referidas autoridades, bem como com as 

organizações internacionais, quando 

necessário, para o desempenho das suas 

funções. 

cooperar com as autoridades competentes 

de países terceiros, em particular, as 

autoridades reguladoras competentes no 

domínio das comunicações eletrónicas e/ou 

grupos das referidas autoridades, bem 

como com as organizações internacionais, 

quando necessário, para o desempenho das 

suas funções. 

__________________ __________________ 

29 Decisão 2002/622/CE que institui um grupo para 

a política do espetro de radiofrequências (JO L 198 

de 27.7.2002, p. 49). 

29 Decisão 2002/622/CE que institui um grupo para 

a política do espetro de radiofrequências (JO L 198 

de 27.7.2002, p. 49). 

30 Estabelecido ao abrigo do 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 circulação desses dados e 

que revoga a Diretiva 95/46/CE (JO L 119, 

4.5.2016, p. 1). 

30 Estabelecido ao abrigo do 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 circulação desses dados e 

que revoga a Diretiva 95/46/CE (JO L 119, 

4.5.2016, p. 1). 

31 Diretiva [...]. 31 Diretiva [...]. 

32 Regulamento (UE) n.º 526/2013 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 2013, 

relativo à Agência da União Europeia para a 

Segurança das Redes e da Informação (ENISA) e 

que revoga o Regulamento (CE) n.º 460/2004 (JO L 

165 de 18.6.2013, p. 41). 

32 Regulamento (UE) n.º 526/2013 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 2013, 

relativo à Agência da União Europeia para a 

Segurança das Redes e da Informação (ENISA) e 

que revoga o Regulamento (CE) n.º 460/2004 (JO L 

165 de 18.6.2013, p. 41). 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Considerando 16 

 

Texto da Comissão Alteração 

(16) O papel do diretor executivo, que 

será o representante legal do ORECE, é 

crucial para o bom funcionamento da nova 

agência e para a execução das tarefas que 

lhe são atribuídas. O conselho de 

administração deve proceder a nomeações 

com base numa lista elaborada pela 

Comissão na sequência de um processo de 

seleção aberto e transparente por forma a 

garantir uma avaliação rigorosa dos 

candidatos e um elevado nível de 

independência. Acresce que, no passado, a 

duração do mandato do diretor 

administrativo do Gabinete ORECE era de 

três anos. É necessário que o diretor 

(16) O papel do diretor executivo, que 

será o representante legal do ORECE, é 

crucial para o bom funcionamento da nova 

agência e para a execução das tarefas que 

lhe são atribuídas. O conselho de 

administração deve proceder a nomeações 

com base numa lista elaborada pela 

Comissão na sequência de um processo de 

seleção aberto e transparente e de um 

processo de cooperação (concertação) 

com o Parlamento Europeu e o Conselho, 

por forma a garantir uma avaliação 

rigorosa dos candidatos e um elevado nível 

de independência e responsabilização. 

Acresce que, no passado, a duração do 
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executivo tenha um mandato 

suficientemente longo para garantir a 

estabilidade e o cumprimento de uma 

estratégia de longo prazo para a agência. 

mandato do diretor administrativo do 

Gabinete ORECE era de três anos. É 

necessário que o diretor executivo tenha 

um mandato suficientemente longo para 

garantir a estabilidade e o cumprimento de 

uma estratégia de longo prazo para a 

agência. 

 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Considerando 17 

 

Texto da Comissão Alteração 

(17) A experiência mostra que o 

desempenho da maioria das tarefas do 

ORECE é melhor quando estas são 

realizadas através de grupos de trabalho, 

pelo que o conselho de administração deve 

ser responsável pela criação de grupos de 

trabalho e pela designação dos seus 

membros. Para assegurar uma abordagem 

equilibrada, os grupos de trabalho deverão 

ser coordenados e moderados por membros 

do pessoal do ORECE. Deverão ser 

preparadas com antecedência listas de 

peritos qualificados para garantir a rápida 

formação de determinados grupos de 

trabalho, em particular para a formação de 

grupos de trabalho relacionados com 

procedimentos do mercado interno para 

projetos de medidas nacionais sobre a 

regulação do mercado e sobre as 

atribuições de direitos de utilização de 

espetro de radiofrequências, devido aos 

prazos desses procedimentos. 

(17) A experiência mostra que o 

desempenho da maioria das tarefas do 

ORECE é melhor quando estas são 

realizadas através de grupos de trabalho, 

pelo que o conselho de administração deve 

ser responsável pela criação de grupos de 

trabalho e pela designação dos seus 

membros. Para assegurar uma abordagem 

equilibrada, os grupos de trabalho deverão 

ser coordenados e moderados por membros 

do pessoal do ORECE. Deverão ser 

preparadas com antecedência listas de 

peritos qualificados para garantir a rápida 

formação de determinados grupos de 

trabalho, em particular para a formação de 

grupos de trabalho relacionados com 

procedimentos do mercado interno para 

projetos de medidas nacionais sobre a 

regulação do mercado e sobre as 

atribuições de direitos de utilização de 

espetro de radiofrequências, devido aos 

prazos desses procedimentos. As listas de 

peritos qualificados que são membros dos 

grupos de trabalho, juntamente com as 

respetivas declarações de interesses, 

devem ser disponibilizadas ao público. 

 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Considerando 21 
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Texto da Comissão Alteração 

(21) O ORECE deverá ser independente 

no que se refere a questões operacionais e 

técnicas e dispor de autonomia jurídica, 

administrativa e financeira. Para o efeito, 

afigura-se necessário e adequado que o 

ORECE seja um organismo da União 

dotado de personalidade jurídica para 

exercer as competências de execução que 

lhe são conferidas. 

(21) O ORECE deverá ser independente 

no que se refere a questões operacionais e 

técnicas e dispor de autonomia jurídica, 

administrativa e financeira. Para o efeito, 

afigura-se necessário e adequado que o 

ORECE seja um organismo da União 

dotado de personalidade jurídica para 

exercer as competências de execução que 

lhe são conferidas. O ORECE deverá ser 

juridicamente distinto e funcionalmente 

independente da indústria e do governo, 

não solicitando nem recebendo instruções 

de qualquer governo ou organismo e 

funcionando de forma transparente e 

responsável, tal como estabelecido na 

legislação, e com poderes suficientes. 

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Considerando 26 

 

Texto da Comissão Alteração 

(26) Uma vez que os objetivos do 

presente regulamento, a saber, assegurar 

uma implementação coerente do quadro 

regulamentar para as comunicações 

eletrónicas no âmbito definido, em 

particular em relação aos aspetos 

transfronteiriços e através de 

procedimentos eficientes do mercado 

interno para projetos de medidas nacionais, 

não podem ser suficientemente realizados 

pelos Estados-Membros e podem, pois, 

devido à dimensão e aos efeitos da ação, 

ser mais bem alcançados ao nível da 

União, a União pode tomar medidas em 

conformidade com o princípio da 

subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 

Tratado. Em conformidade com o princípio 

da proporcionalidade, consagrado no 

mesmo artigo, o presente regulamento não 

excede o necessário para alcançar aqueles 

(26) Uma vez que os objetivos do 

presente regulamento – a saber, assegurar 

uma implementação coerente, transparente 

e não discriminatória do quadro 

regulamentar para as comunicações 

eletrónicas no âmbito definido, em 

particular em relação aos aspetos 

transfronteiriços e através de 

procedimentos eficientes do mercado 

interno para projetos de medidas nacionais 

– não podem ser suficientemente realizados 

pelos Estados-Membros e podem, pois, 

devido à dimensão e aos efeitos da ação, 

ser mais bem alcançados ao nível da 

União, a União pode tomar medidas em 

conformidade com o princípio da 

subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 

Tratado. Em conformidade com o princípio 

da proporcionalidade, consagrado no 

mesmo artigo, o presente regulamento não 

excede o necessário para alcançar aqueles 
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objetivos. objetivos. 

 

Alteração   13 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. As tarefas do ORECE são 

publicadas no seu sítio web, que deverá 

ser atualizado por forma a refletir as 

novas missões. 

 

 

Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O ORECE visará os mesmos 

objetivos que os previstos para as 

autoridades reguladoras nacionais 

(«ARN») referidos no artigo 3.º da 

Diretiva. Em particular, o ORECE deverá 

garantir uma aplicação coerente do quadro 

regulamentar para as comunicações 

eletrónicas no âmbito referido no n.º 2 e, 

assim, contribuir para o desenvolvimento 

do mercado interno. Também deverá 

contribuir para a promoção do acesso e 

lançamento da conectividade de dados de 

altíssima capacidade; da concorrência na 

oferta de serviços e redes de comunicação 

eletrónicas; e dos interesses dos cidadãos 

da União. 

3. O ORECE visará os mesmos 

objetivos que os previstos para as 

autoridades reguladoras nacionais 

(«ARN») referidos no artigo 3.º da 

Diretiva. Em particular, o ORECE deverá 

garantir uma aplicação coerente, 

transparente e não discriminatória do 

quadro regulamentar para as comunicações 

eletrónicas no âmbito referido no n.º 2 e, 

assim, contribuir para o desenvolvimento 

do mercado interno. Também deverá 

contribuir para a promoção do acesso e 

lançamento da conectividade de dados de 

altíssima capacidade; da concorrência na 

oferta de serviços e redes de comunicação 

eletrónicas; e dos interesses e direitos dos 

cidadãos da União. 

Justificação 

A fim de garantir um funcionamento pleno e eficaz do quadro regulamentar das 

comunicações eletrónicas em conformidade com o direito da UE, a transparência e a não 

discriminação devem igualmente ser objetivos fundamentais da missão do ORECE de 

assegurar a aplicação coerente do enquadramento legal neste domínio. Além disso, a 

promoção dos direitos dos cidadãos neste contexto, e não apenas dos seus interesses, deverá 
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também fazer parte dos objetivos do ORECE. 

 

Alteração  15 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – alínea e) – travessão 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 - Sobre os critérios mínimos e as 

abordagens comuns para a segurança das 

redes e dos serviços de informação, em 

conformidade com o artigo 40.º da 

Diretiva (UE) 2017/... [Código Europeu 

das Comunicações Eletrónicas]; 

Justificação 

A proposta de diretiva que estabelece o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas 

inclui disposições específicas sobre a segurança das redes e da informação (artigo 40.º) que 

são relevantes para as funções e atribuições do ORECE. O relator pretende especificar 

melhor esta tarefa adicional ao apresentar as suas propostas sobre a proposta legislativa 

conexa. 

 

Alteração  16 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – alínea e) – travessão 6-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 - Sobre abordagens comuns para 

garantir que as medidas nacionais 

relativas ao acesso ou à utilização, pelos 

utilizadores finais, de serviços e 

aplicações através de redes de 

comunicações eletrónicas respeitam as 

liberdades e os direitos fundamentais, tal 

como garantidos pela Carta e os 

princípios gerais do direito da União, em 

conformidade com o artigo 93.º da 

Diretiva (UE) 2017/... [Código Europeu 

das Comunicações Eletrónicas]; 

Justificação 

A proposta de diretiva que estabelece o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas 
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inclui disposições específicas sobre a salvaguarda dos direitos fundamentais (artigo 93.º) que 

são relevantes para as funções e atribuições do ORECE. O relator pretende especificar 

melhor esta tarefa adicional ao apresentar as suas propostas sobre a proposta legislativa 

conexa. 

 

Alteração  17 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Apresentar recomendações e boas 

práticas dirigidas às ARN a fim de 

incentivar a implementação coerente de 

qualquer questão técnica no âmbito do seu 

mandato; 

c) Apresentar recomendações e boas 

práticas dirigidas às ARN a fim de 

incentivar a implementação coerente, 

transparente e não discriminatória de 

qualquer questão técnica no âmbito do seu 

mandato; 

 

Alteração  18 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 4-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-A. A lista dos membros do conselho 

de administração – que precisa se um 

membro exerce ou não a função de 

presidente ou de vice-presidente do 

conselho – e as respetivas declarações de 

interesses são disponibilizadas ao público 

através do sítio web do ORECE. 

 

Alteração  19 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Aprovar e prosseguir com uma 

avaliação do relatório anual consolidado 

das atividades sobre as atividades do 

ORECE e enviar o relatório e a sua 

c) Aprovar e prosseguir com uma 

avaliação do relatório anual consolidado 

das atividades sobre as atividades do 

ORECE e enviar o relatório e a sua 
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avaliação, em 1 de julho de cada ano, para 

o Parlamento Europeu, o Conselho, a 

Comissão e o Tribunal de contas. O 

relatório anual consolidado das atividades 

será tornado público; 

avaliação, em 1 de julho de cada ano, para 

o Parlamento Europeu, o Conselho, a 

Comissão e o Tribunal de contas. O 

relatório anual sobre as atividades do 

ORECE será apresentado ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho pelo diretor 

executivo no decurso de uma sessão 

pública. O relatório anual consolidado das 

atividades será tornado público; 

 

Alteração  20 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 6-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 6-A. Os documentos relacionados com 

as reuniões do conselho de administração 

são disponibilizados ao público através do 

sítio web do ORECE, e incluem a lista dos 

participantes e observadores, as ordens do 

dia, as atas e as decisões tomadas, em 

conformidade com o artigo 28.º. 

 

Alteração  21 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O diretor executivo deve enviar 

relatórios ao Parlamento Europeu sobre o 

desempenho das suas funções, sempre que 

for convidado a fazê-lo. O Conselho pode 

convidar o diretor executivo a enviar 

relatórios sobre o desempenho das suas 

funções. 

3. O diretor executivo deve enviar 

relatórios ao Parlamento Europeu sobre o 

desempenho e a execução das suas 

funções, sempre que for convidado a fazê-

lo. O Conselho pode convidar o diretor 

executivo a enviar relatórios sobre o 

desempenho das suas funções. 

 

Alteração  22 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 5 – alínea e-A) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração 

 e-A) Apresentar o relatório anual sobre 

as atividades do ORECE ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho no decurso de 

uma sessão pública; 

 

Alteração   23 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 5 – alínea f) 

 

Texto da Comissão Alteração 

f) Elaborar um plano de ação na 

sequência das conclusões de relatórios de 

auditoria e avaliações, internas ou externas, 

bem como dos inquéritos do OLAF, 

devendo prestar informações sobre os 

progressos realizados duas vezes por ano à 

Comissão e regularmente ao conselho de 

administração; 

f) Elaborar um plano de ação na 

sequência das conclusões de relatórios de 

auditoria e avaliações, internas ou externas, 

bem como dos inquéritos do OLAF, 

devendo prestar informações sobre os 

progressos realizados uma vez por ano à 

Comissão e regularmente ao conselho de 

administração; 

 

 

Alteração  24 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-A. A lista dos membros dos grupos de 

trabalho e as respetivas declarações de 

interesses são disponibilizadas ao público. 

 

Alteração  25 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-A. As decisões da Instância de 

Recurso são disponibilizadas ao público. 
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Alteração  26 

Proposta de regulamento 

Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

O diretor executivo é nomeado pelo 

conselho de administração a partir de uma 

lista de candidatos propostos pela 

Comissão, na sequência de um 

procedimento de seleção aberto e 

transparente. 

O diretor executivo é nomeado pelo 

conselho de administração a partir de uma 

lista de candidatos propostos pela 

Comissão, em conformidade com o 

processo de cooperação (concertação) 

seguinte: 

 a) Com base numa lista elaborada 

pela Comissão após um convite à 

apresentação de candidaturas e um 

procedimento de seleção transparente, os 

candidatos deverão apresentar-se, antes 

de qualquer designação, perante o 

Conselho e a comissão competente do 

Parlamento Europeu, a fim de responder 

às suas perguntas; 

 b) O Parlamento Europeu e o 

Conselho emitem parecer e declaram a 

sua ordem de preferências; 

 c) O conselho de administração 

nomeia o diretor tendo em conta esses 

pareceres e comunica a sua justificação 

em caso de divergência entre esses 

pareceres. 

Justificação 

Em conformidade com o procedimento existente aplicável a outras agências da UE, a 

nomeação do diretor executivo do ORECE deve basear-se num procedimento que garanta 

uma maior transparência e responsabilização. 

 

Alteração  27 

Proposta de regulamento 

Artigo 22 – n.º 5 
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Texto da Comissão Alteração 

5. O conselho de administração 

informa o Parlamento Europeu da sua 

intenção de prorrogar o mandato do diretor 

executivo. Um mês antes dessa renovação, 

o diretor executivo pode ser convidado a 

fazer uma exposição perante a comissão 

competente do Parlamento Europeu e a 

responder às perguntas dos respetivos 

membros. 

5. O conselho de administração 

informa o Parlamento Europeu da sua 

intenção de prorrogar o mandato do diretor 

executivo. Um mês antes dessa renovação, 

o diretor executivo será convidado a fazer 

uma exposição perante a comissão 

competente do Parlamento Europeu e a 

responder a perguntas. 

 

Alteração  28 

Proposta de regulamento 

Artigo 29 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Cabo ao ORECE adotar regras de 

segurança próprias equivalentes às regras 

de segurança da Comissão para a proteção 

das Informações Classificadas da União 

Europeia (ICUE) e das informações 

sensíveis não classificadas, nomeadamente, 

as disposições relativas ao intercâmbio, 

tratamento e armazenamento de tais 

informações, conforme estabelecido nas 

Decisões (UE, Euratom) 2015/44342 e 

2015/44443. Alternativamente, o ORECE 

pode tomar a decisão de aplicar as regras 

da Comissão numa base mutatis mutandis. 

Sem prejuízo do disposto no artigo 27.º, 

n.º 1, cabe ao ORECE adotar regras de 

segurança próprias equivalentes às regras 

de segurança da Comissão para a proteção 

das Informações Classificadas da União 

Europeia (ICUE) e das informações 

sensíveis não classificadas, nomeadamente, 

as disposições relativas ao intercâmbio, 

tratamento e armazenamento de tais 

informações, conforme estabelecido nas 

Decisões (UE, Euratom) 2015/44342 e 

2015/44443. Alternativamente, o ORECE 

pode tomar a decisão de aplicar as regras 

da Comissão numa base mutatis mutandis. 

__________________ __________________ 

42 Decisão (UE, Euratom) 2015/443 da Comissão, 

de 13 de março de 2015, relativa à segurança na 

Comissão (JO L 72 de 17.3.2015, p. 41). 

42 Decisão (UE, Euratom) 2015/443 da Comissão, 

de 13 de março de 2015, relativa à segurança na 

Comissão (JO L 72 de 17.3.2015, p. 41). 

43 Decisão (UE, Euratom) 2015/444 da Comissão, 

de 13 de março de 2015, relativa às regras de 

segurança aplicáveis à proteção das informações 

classificadas da UE (JO L 72 de 17.3.2015, p. 53). 

43 Decisão (UE, Euratom) 2015/444 da Comissão, 

de 13 de março de 2015, relativa às regras de 

segurança aplicáveis à proteção das informações 

classificadas da UE (JO L 72 de 17.3.2015, p. 53). 

 

Alteração  29 

Proposta de regulamento 

Artigo 30 – n.º 3-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Sempre que esse intercâmbio de 

informações envolva a transferência de 

dados pessoais para um país terceiro, os 

Estados-Membros cumprem o disposto no 

Regulamento (UE) n.º 2016/679. 

 

Alteração  30 

Proposta de regulamento 

Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

As declarações devem ser exatas e 

completas, apresentadas por escrito e 

atualizadas sempre que necessário. As 

declarações de interesses feitas pelos 

membros do conselho de administração e 

pelo diretor executivo serão tornadas 

públicas. 

As declarações devem ser exatas e 

completas, apresentadas por escrito e 

atualizadas sempre que necessário. As 

declarações de interesses feitas pelos 

membros do conselho de administração, 

pelo diretor executivo e pelos membros 

dos grupos de trabalho serão tornadas 

públicas. 
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