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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Adina-Ioana Vălean

Alteração 28
Considerando 8 bis (novo)

(8 bis) O Estado-Membro de condenação 
deve ser considerado como o detentor dos 
dados, sendo responsável pela exactidão e a 
actualização das informações conservadas 
nos seus registos criminais.

Or. en

Alteração apresentada por Genowefa Grabowska

Alteração 29
Considerando 10

(10) Os dados pessoais tratados no âmbito 
da aplicação da presente decisão-quadro são 
protegidos, em conformidade com as 

(10) Os dados pessoais tratados no âmbito 
da aplicação da presente decisão-quadro são 
protegidos, em conformidade com as 
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disposições da decisão-quadro XXX relativa 
à protecção dos dados pessoais tratados no 
âmbito da cooperação policial e judiciária 
em matéria penal. Além disso, a presente 
decisão-quadro integra as disposições da 
Decisão de 21 de Novembro de 2005 
relativa ao intercâmbio de informações 
extraídas do registo criminal, que prevêem 
limites à utilização por parte do Estado 
requerente das informações que lhe foram 
transmitidas na sequência de um pedido seu.
Completa essas informações, prevendo 
igualmente regras específicas para a 
retransmissão pelo Estado-Membro de 
nacionalidade de informações relativas às 
condenações penais que lhe tenham sido 
transmitidas por iniciativa do 
Estado-Membro de condenação. 

disposições da decisão-quadro XXX relativa 
à protecção dos dados pessoais tratados no 
âmbito da cooperação policial e judiciária 
em matéria penal e, em particular, com os 
princípios fundamentais relativos à 
protecção de dados referidos no artigo 9º da 
presente decisão-quadro. Esta integra, além 
disso, as disposições da Decisão de 21 de 
Novembro de 2005 relativa ao intercâmbio 
de informações extraídas do registo criminal, 
que prevêem limites à utilização por parte do 
Estado requerente das informações que lhe 
foram transmitidas na sequência de um 
pedido seu. Completa essas informações, 
prevendo igualmente regras específicas para 
a retransmissão pelo Estado-Membro de 
nacionalidade de informações relativas às 
condenações penais que lhe tenham sido 
transmitidas por iniciativa do 
Estado-Membro de condenação.

Or. en

Justificação

A decisão-quadro relativa à protecção dos dados tratados no âmbito da cooperação policial 
e judiciária, que também deveria ser aplicada enquanto lei geral ao acto em apreço, ainda 
não foi concluída. Por essa razão, parece necessário recordar um conjunto de princípios 
fundamentais relativos à protecção geral dos dados que devem ser respeitados no momento 
da recolha, do tratamento e da transmissão dos dados a título da presente decisão-quadro.

Alteração apresentada por Genowefa Grabowska

Alteração 30
Considerando 12 bis (novo)

(12 bis) A melhoria dos intercâmbios e da 
circulação das informações sobre as 
condenações penais pode apurar 
consideravelmente a cooperação judiciária 
e policial ao nível da UE, mas estes 
esforços podem ser contrariados se não 
forem completados pela pronta adopção de 
um conjunto uniforme de garantias 
processuais básicas para os suspeitos e os 
defensores no âmbito dos procedimentos 
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penais que sejam válidas em todos os 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A decisão-quadro relativa às garantias processuais concedidas aos suspeitos e aos 
defensores no âmbito dos procedimentos penais continua pendente de adopção pelo Conselho 
desde 2004, sendo este atraso susceptível de obstar consideravelmente aos progressos no 
domínio da cooperação judiciária e policial, dando margem nomeadamente a conflitos com 
as medidas constitucionais a nível nacional.

Alteração apresentada por Adina-Ioana Vălean

Alteração 31
Artigo 2, alínea a)

a)  «Condenação»: qualquer decisão 
definitiva de um tribunal penal ou de uma 
autoridade administrativa que seja 
susceptível de recurso para um órgão 
jurisdicional competente, nomeadamente em 
matéria penal, que declare a culpabilidade de 
uma pessoa por uma infracção penal ou um 
acto punível nos termos do direito nacional 
por configurar uma violação da lei;

a) «Condenação»: qualquer decisão 
definitiva de um tribunal penal ou de uma
autoridade administrativa que seja 
susceptível de recurso para um órgão 
jurisdicional competente, nomeadamente em 
matéria penal, que declare a culpabilidade de 
uma pessoa por uma infracção penal grave
nos termos do direito nacional;

Or. en

Alteração apresentada por Genowefa Grabowska

Alteração 32
Artigo 9, nº -1 (novo)

-1. O tratamento e a transmissão dos dados 
de natureza pessoal para os efeitos da 
presente decisão-quadro devem respeitar, 
no mínimo, os seguintes princípios 
fundamentais:
a) O tratamento dos dados deve ser previsto 
por lei, ser necessário e proporcionado ao 
objectivo da recolha e/ou tratamento 
complementar;
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b) Os dados só podem ser objecto de 
tratamento para fins específicos e legítimos 
e de tratamento complementar de forma 
compatível com esses fins;
c) Os dados devem ser precisos e 
actualizados;
d) O tratamento de categorias particulares 
de dados relativos à origem racial ou 
étnica, às opiniões políticas, às convicções 
religiosas ou filosóficas, à filiação a um 
partido ou sindicato, à orientação sexual e 
à saúde só é autorizado se for 
absolutamente necessário para os efeitos de 
um caso específico e no respeito das 
garantias particulares.

Or. en

Alteração apresentada por Genowefa Grabowska

Alteração 33
Artigo 9, nº 1

1. Os dados pessoais comunicados a título 
dos nºs 1 e 4 do artigo 7º para efeitos de um 
processo penal só podem ser utilizados pelo 
Estado-Membro requerente no processo 
penal para o qual foram solicitados, em 
conformidade com o formulário que figura 
no anexo.

1. Os dados pessoais comunicados a título 
dos nºs 1 e 4 do artigo 7º para efeitos de um
processo penal só podem ser utilizados pelo 
Estado-Membro requerente no respeito pelo 
disposto no nº -1 e, em particular, para os 
fins para os quais foram solicitados, em 
conformidade com o formulário que figura 
no anexo.

Or. en

Alteração apresentada por Genowefa Grabowska

Alteração 34
Artigo 9, nº 2

2. Os dados pessoais transmitidos a título 
dos nºs 2 e 4 do artigo 7º, para fins distintos 
de um processo penal, só podem ser 
utilizados pelo Estado-Membro requerente, 

2. Os dados pessoais transmitidos a título 
dos nºs 2 e 4 do artigo 7º, para fins distintos 
de um processo penal, só podem ser 
utilizados pelo Estado-Membro requerente, 
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em conformidade com o seu direito 
nacional, para os fins para os quais foram 
solicitados e nos limites especificados no 
formulário pelo Estado-Membro requerido.

em conformidade com o seu direito 
nacional, no respeito pelo disposto no nº -1 
e, em particular, para os fins para os quais 
foram solicitados e nos limites especificados 
no formulário pelo Estado-Membro 
requerido.

Or. en

Alteração apresentada por Genowefa Grabowska

Alteração 35
Artigo 9, nº 3

3. Não obstante o disposto nos nºs 1 e 2, os 
dados pessoais transmitidos a título dos nºs 
1, 2 e 4 do artigo 7º podem ser utilizados 
pelo Estado-Membro requerente para
prevenir uma ameaça iminente e grave para 
a segurança pública.

3. Não obstante o disposto nos nºs 1 e 2, os 
dados pessoais transmitidos a título dos nºs 
1, 2 e 4 do artigo 7º podem ser utilizados 
pelo Estado-Membro requerente, caso sejam 
necessários e proporcionados ao objectivo 
de prevenir uma ameaça iminente e grave 
para a segurança pública. Nestes casos, o 
Estado-Membro requerente deve fornecer 
ao Estado-Membro requerido uma 
notificação a posteriori sobre o 
preenchimento dos requisitos de 
necessidade, proporcionalidade, urgência e 
gravidade da ameaça.

Or. en

Alteração apresentada por Genowefa Grabowska

Alteração 36
Artigo 9, nº 4

4. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para que os dados pessoais 
transmitidos a um país terceiro por força do 
nº 3 do artigo 7º sejam submetidos aos 
mesmos limites de utilização que os 
aplicáveis nos Estados-Membros, por força 
dos nºs 1, 2 e 3 do presente artigo. 

4. Os Estados-Membros tomam, além disso,
as medidas necessárias para que os dados 
pessoais transmitidos a um país terceiro por 
força do nº 3 do artigo 7º sejam submetidos 
aos mesmos limites de utilização que os 
aplicáveis nos Estados-Membros, por força 
dos nºs 1, 2 e 3 do presente artigo. 

Or. en
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Alteração apresentada por Genowefa Grabowska

Alteração 37
Artigo 9, nº 5

5. O presente artigo não se aplica aos dados 
pessoais obtidos por um Estado-Membro a 
título da presente decisão-quadro e que 
provenham desse mesmo Estado-Membro.

5. Os nºs 1 a 4 não se aplicam aos dados 
pessoais obtidos por um Estado-Membro a 
título da presente decisão-quadro e que 
provenham desse mesmo Estado-Membro.

Or. en

Alteração apresentada por Adina-Ioana Vălean

Alteração 38
Artigo 9, nº 5 bis (novo)

5 bis. As autoridades nacionais 
encarregadas da protecção de dados 
recebem de forma sistemática informações 
relativas aos intercâmbios de dados de 
natureza pessoal efectuados de acordo com 
a presente decisão-quadro, controlam esses
intercâmbios e cooperam activamente entre 
elas para esse efeito.

Or. en

Alteração apresentada por Genowefa Grabowska

Alteração 39
Artigo 9 bis (novo)

Artigo 9º bis
Direitos dos particulares

1. Os particulares devem ser informados da 
transmissão dos dados de natureza pessoal 
que lhes digam respeito; a aplicação desta 
disposição é protelada em caso de 
necessidade, a fim de não obstar aos fins 
para os quais os dados foram recolhidos, 
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tratados ou transmitidos.
2. Os particulares têm o direito de obter, 
sem demora excessiva, as informações 
sobre quais são os dados que estão a ser 
tratados numa língua que compreenda, 
assim como de rectificar e, se for caso 
disso, suprimir os dados tratados com 
violação dos princípios estabelecidos no 
nº -1 do artigo 9º.
3. A transmissão das informações referidas 
no nº 1 pode ser recusada ou protelada
quando isto for necessário para proteger a 
segurança e a ordem pública, para prevenir 
um crime, para não obstar à investigação e 
ao procedimento judicial em relação a 
infracções penais e para proteger os 
direitos e garantias de terceiros.

Or. en

Alteração apresentada por Adina-Ioana Vălean

Alteração 40
Artigo 11, nº 6

6. As adaptações técnicas referidas no nº 5 
devem ser efectuadas num prazo máximo de 
três anos a contar da adopção do formato e 
das modalidades do intercâmbio 
informatizado de informações sobre as 
condenações penais. 

6. As adaptações técnicas referidas no nº 5 
devem ser efectuadas num prazo máximo de 
um ano a contar da adopção do formato e 
das modalidades do intercâmbio 
informatizado de informações sobre as 
condenações penais. 

Or. en

Alteração apresentada por Adina-Ioana Vălean

Alteração 41
Artigo 14, nº 4 bis (novo)

4 bis. A presente decisão-quadro não entra 
em vigor antes da adopção da 
decisão-quadro relativa à protecção dos 
dados de natureza pessoal tratados no 
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âmbito da cooperação policial e judiciária 
em matéria penal.

Or. en

Alteração apresentada por Kathalijne Maria Buitenweg

Alteração 42
Artigo 16

A presente decisão-quadro entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte à sua publicação no 
Jornal Oficial.

A presente decisão-quadro entra em vigor ao 
mesmo tempo que a decisão-quadro 
relativa à protecção dos dados de natureza 
pessoal tratados no âmbito da cooperação 
policial e judiciária em matéria penal.

Or. en


