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Projecto de resolução legislativa

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Alteração 62
Nº 4 bis (novo)

4 bis. Insta o Conselho a assegurar que a vigência da presente decisão só tenha início
após a entrada em vigor da Decisão-Quadro 2007/XX/JAI do Conselho, relativa à 
protecção dos dados pessoais tratados no âmbito da cooperação policial e judiciária 
em matéria penal;

Or. de

Justificação

É extremamente importante que a Decisão-Quadro a que se alude, relativa à protecção de 
dados, entre em vigor antes da decisão em apreço, de modo a assegurar em todos os Estados-
Membros um nível adequado de protecção de dados pessoais no âmbito do respectivo 
tratamento.
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Iniciativa 

Texto do Reino da Bélgica, da República da 
Bulgária, da República Federal da 

Alemanha, do Reino de Espanha, da 
República Francesa, do Grão-Ducado do 

Luxemburgo, do Reino dos Países Baixos, 
da República da Áustria, da República da 

Eslovénia, da República Eslovaca, da 
República Italiana, da República da 

Finlândia, da República Portuguesa, da 
Roménia, e do Reino da Suécia

Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Stavros Lambrinidis

Alteração 63
Considerando 10 bis (novo)

(10 bis) O Conselho deve levar a cabo uma 
avaliação cabal da necessidade, 
proporcionalidade, funcionamento e 
eficácia do Tratado de Prüm, bem como 
uma avaliação de impacto dos seus efeitos 
sobre os direitos fundamentais e a 
segurança dos dados.

Or. en

Alteração apresentada por Stavros Lambrinidis

Alteração 64
Considerando 17

(17) Uma cooperação policial e judiciária 
mais estreita em matéria penal deverá ser 
acompanhada do respeito pelos direitos 
fundamentais, nomeadamente o direito à 
privacidade e à protecção dos dados 
pessoais. Esse objectivo deverá ser garantido 
na presente decisão por medidas extensas de 
protecção de dados, que deverão ser 
adequadas à natureza específica do 
intercâmbio de dados que regulamenta. As 

(17) Uma cooperação policial e judiciária 
mais estreita em matéria penal deverá ser 
acompanhada do respeito pelos direitos 
fundamentais, nomeadamente o direito à 
privacidade e à protecção dos dados 
pessoais. Esse objectivo deverá ser garantido 
com base numa decisão-quadro abrangente 
sobre a protecção dos dados pessoais no 
contexto da cooperação em matéria de 
segurança e da cooperação policial no 
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disposições específicas de protecção de 
dados previstas na presente decisão deverão 
ter especialmente em conta a natureza 
específica do acesso transfronteiras em linha 
às bases de dados. Dado que, com acesso em 
linha, o Estado-Membro que administra o 
ficheiro não pode efectuar quaisquer 
controlos prévios, a presente decisão deverá 
assegurar a realização de fiscalizações a 
posteriori.

âmbito do terceiro pilar, que o Conselho 
deverá adoptar antes da adopção da
presente decisão, respeitando inteiramente 
as recomendações do Parlamento, e por 
medidas extensas de protecção de dados, que 
deverão ser adequadas à natureza específica 
do intercâmbio de dados que regulamenta. 
As disposições específicas de protecção de 
dados previstas na presente decisão deverão 
ter especialmente em conta a natureza 
específica do acesso transfronteiras em linha 
às bases de dados. Dado que, com acesso em 
linha, o Estado-Membro que administra o 
ficheiro não pode efectuar quaisquer 
controlos prévios, a presente decisão deverá 
assegurar a realização de fiscalizações a 
posteriori. 

Or. en

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Alteração 65
Considerando 18

(18) Conscientes da importância que a 
presente decisão tem para a protecção dos 
direitos das pessoas e conscientes de que a 
transmissão de dados pessoais para outro 
Estado-Membro exige um nível de protecção 
de dados suficiente por parte do
Estado-Membro receptor, os 
Estados-Membros deverão providenciar no 
sentido de uma aplicação eficaz de todas as 
regras em matéria de protecção de dados 
contidas na presente decisão.

(18) Conscientes da importância que a 
presente decisão tem para a protecção dos 
direitos das pessoas e conscientes de que a 
transmissão de dados pessoais para outro 
Estado-Membro exige um nível de protecção 
de dados suficiente por parte do 
Estado-Membro receptor, sendo de 
importância primordial que tal nível de 
protecção suficiente seja estabelecido em 
todos os Estados-Membros através da
aplicação eficaz de todas as regras em 
matéria de protecção de dados contidas na 
presente decisão e da transposição da 
Decisão-Quadro 2007/XX/JAI do 
Conselho, relativa à protecção dos dados 
pessoais tratados no âmbito da cooperação 
policial e judiciária em matéria penal.

Or. de

Justificação

Vide justificação da alteração apresentada à resolução legislativa. 
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Alteração apresentada por Stavros Lambrinidis

Alteração 66
Considerando 20

(20) A presente decisão respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
consignados nomeadamente na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia,

(20) A análise e avaliação completas do 
funcionamento do Tratado de Prüm até à 
data e o estabelecimento de uma 
decisão-quadro relativa à protecção dos 
dados no âmbito do terceiro pilar são 
condições prévias necessárias para a 
entrada em vigor e execução da presente 
decisão,

Or. en

Alteração apresentada por Alexander Alvaro

Alteração 67
Artigo 1, parte introdutória

Pela presente decisão, os Estados-Membros 
pretendem intensificar a cooperação 
transfronteiras em matérias abrangidas pelo 
Título VI do Tratado da UE, nomeadamente 
o intercâmbio de informações entre serviços 
responsáveis pela prevenção e investigação 
de infracções penais. Para esse efeito, a 
presente decisão contém regras nos 
seguintes domínios:

Pela presente decisão, os EstadosMembros 
pretendem intensificar a cooperação 
transfronteiras em matérias abrangidas pelo 
Título VI do Tratado da UE, nomeadamente 
o intercâmbio de informações entre serviços 
responsáveis pela prevenção e investigação 
de infracções penais enunciadas no artigo 
2º da Decisão-Quadro 2002/584/JAI do 
Conselho, de 13 de Junho de 2002, e nos 
artigos 1º a 3º da Decisão-Quadro 
2002/475/JAI do Conselho, de 13 de Junho 
de 2002. Para esse efeito, a presente decisão 
contém regras nos seguintes domínios:

Or. de

Justificação

O vasto âmbito de aplicação da decisão em apreço deveria ser restringido nesta parte do 
dispositivo, sobretudo por não existir, a nível europeu, um direito penal material 
harmonizado. A lista de infracções correlacionadas com o mandado de detenção europeu 
constitui uma boa base para assegurar a aplicação concreta e a coerência da legislação 
europeia neste domínio. 
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Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Alteração 68
Artigo 1

Pela presente decisão, os Estados-Membros 
pretendem intensificar a cooperação 
transfronteiras em matérias abrangidas pelo 
Título VI do Tratado da UE, nomeadamente 
o intercâmbio de informações entre serviços 
responsáveis pela prevenção e investigação 
de infracções penais. Para esse efeito, a 
presente decisão contém regras nos 
seguintes domínios:

Pela presente decisão, os Estados-Membros
pretendem intensificar a cooperação 
transfronteiras em matérias abrangidas pelo 
Título VI do Tratado da UE, nomeadamente 
o intercâmbio de informações entre serviços 
responsáveis pela prevenção e investigação 
de infracções penais, assegurando, ao 
mesmo tempo, um nível elevado de 
protecção dos dados. Para esse efeito, a 
presente decisão contém regras nos 
seguintes domínios:

Or. en

Justificação

O objecto e âmbito de aplicação de um instrumento jurídico exprimem uma apreciação dos 
interesses fundamentais dos Estados-Membros. A prevenção e investigação de infracções 
penais é, sem dúvida, um interesse de natureza fundamental, mas é-o também a protecção do 
direito fundamental à privacidade e protecção dos dados pessoais. A fim de conceder a tais 
direitos a importância que merecem, estas disposições devem ser mencionadas também no 
presente artigo.

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Alteração 69
Artigo 1, alínea d bis) (nova)

d bis) Disposições relativas ao nível mínimo 
de protecção de dados aplicável aos dados 
tratados em resultado dos procedimentos 
estabelecidos pela presente decisão 
(Capítulo 6).

Or. en

Justificação

O objecto e âmbito de aplicação de um instrumento jurídico exprimem uma apreciação dos 
interesses fundamentais dos Estados-Membros. A prevenção e investigação de infracções 
penais é, sem dúvida, um interesse de natureza fundamental, mas é-o também a protecção do 
direito fundamental à privacidade e protecção dos dados pessoais. A fim de conceder a tais 
direitos a importância que merecem, estas disposições devem ser mencionadas também no 
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presente artigo.

Alteração apresentada por Adina-Ioana Vălean

Alteração 70
Artigo 1, alínea d bis) (nova)

d bis) Disposições relativas à protecção de 
dados aplicável ao tratamento de dados 
pessoais (Capítulo 6).

Or. en

Alteração apresentada por Adina-Ioana Vălean

Alteração 71
Artigo 1 bis (novo)

Artigo 1.º bis
Categorias de dados

Os Estados-Membros asseguram que seja 
efectuada uma distinção clara entre 
- uma pessoa suspeita de ter cometido uma 
infracção penal, ou de ter participado na 
mesma,
- uma pessoa condenada por uma 
infracção penal, 

- uma pessoa em relação à qual existam 
sérios motivos para crer que cometerá 
uma infracção penal,

- uma pessoa que poderá ser intimada a 
depor em investigações relacionadas com 
infracções penais ou processos penais 
subsequentes,

- uma pessoa que tenha sido vítima de 
uma infracção penal ou em relação à qual 
certos factos dêem motivos para crer que 
poderá ser vítima de uma infracção penal,

- uma pessoa que possa fornecer 
informações sobre infracções penais, 

- um contacto ou associado de uma das 
pessoas acima enumeradas, e

- uma pessoa que não se insira em 
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nenhuma das categorias acima referidas.

Or. en

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Alteração 72
Artigo 2, nº 1

1. Os Estados-Membros criam e a mantêm 
ficheiros nacionais de análise de ADN para 
efeitos de investigação de infracções penais. 
O tratamento dos dados mantidos em tais 
ficheiros, terá efectuado nos termos da 
presente decisão, em conformidade com a 
legislação nacional aplicável a esse 
tratamento.

1. Os Estados-Membros criam e mantêm 
ficheiros nacionais de análise de ADN para 
efeitos de investigação de infracções penais 
graves. Os perfis de ADN para estes 
ficheiros de análise de ADN poderão 
somente ser obtidos no quadro da 
prevenção de infracções penais ou da acção 
penal.
Nos ficheiros de análise de ADN, cumpre 
estabelecer uma distinção clara entre os 
perfis de ADN das seguintes categorias de 
pessoas:
- pessoas condenadas por uma infracção 
penal,
- pessoas suspeitas de terem cometido uma 
infracção penal ou de terem participado 
numa infracção penal,
- pessoas relativamente às quais existam 
motivos fundados para crer que cometerão 
uma infracção penal,
- pessoas que podem ser chamadas a 
testemunhar em investigações penais ou 
nos processos penais subsequentes,
- pessoas que foram vítimas de uma
infracção penal ou relativamente às quais 
certos factos levam a crer que poderiam ser 
vítimas de uma infracção penal,
- pessoas que podem fornecer informações 
sobre infracções penais,
- um contacto ou associado de uma das 
pessoas mencionadas anteriormente, e
- pessoas que não são abrangidas por 
qualquer das categorias anteriormente 
referidas. 
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O tratamento dos dados mantidos em tais 
ficheiros será ainda efectuado nos termos da 
presente decisão, em conformidade com a 
legislação nacional aplicável a esse 
tratamento.

Or. de

Justificação

As categorias de pessoas referidas correspondem às indicadas no documento COM(2005)475 
(proposta de decisão-quadro do Conselho relativa à protecção dos dados pessoais tratados 
no âmbito da cooperação policial e judiciária em matéria penal). A distinção estabelecida é 
imprescindível para que seja possível assegurar regras relativas ao tratamento ulterior 
destes dados sensíveis que se encontrem em sintonia com o grau de envolvimento numa 
infracção penal (vide igualmente o parecer da Autoridade Europeia para a Protecção de 
Dados, de 4 de Abril de 2007, sobre a presente iniciativa, nº 75).

Alteração apresentada por Adina-Ioana Vălean

Alteração 73
Artigo 2, nº 2 bis (novo)

2 bis. "Parte não codificante do ADN", 
zonas do cromossoma sem expressão 
genética, ou seja, que, ao que se sabe, não 
contenham informação sobre 
características hereditárias específicas. 
Independentemente de quaisquer 
progressos científicos, não serão reveladas 
mais informações com base na parte não 
codificante do ADN, nem agora nem 
futuramente.

Or. en

Alteração apresentada por Alexander Alvaro

Alteração 74
Artigo 6, nº 2 bis (novo)

2 bis. A lista dos pontos de contacto 
nacionais designados será comunicada por 
cada Estado-Membro aos demais 
Estados-Membros e à Comissão.

Or. de
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Justificação

É judicioso colocar à disposição dos restantes Estados-Membros uma lista dos pontos de 
contacto nacionais e comunicá-la igualmente à Comissão. 

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Alteração 75
Artigo 7, frase introdutória

Se, no decurso de uma investigação ou 
processo penal, não se dispuser do perfil de 
ADN de uma determinada pessoa que se 
encontre no território do Estado-Membro 
requerido, este último deverá prestar auxílio 
judiciário mediante a recolha e análise do 
material genético da pessoa em causa, bem 
como a transmissão do perfil de ADN 
obtido, sempre que: 

Se, no decurso de uma investigação ou 
processo penal que envolva um crime grave, 
não se dispuser do perfil de ADN de uma 
determinada pessoa que seja suspeita de ter 
cometido esse crime e que se encontre no 
território do Estado-Membro requerido, este 
último deverá prestar auxílio judiciário 
mediante a recolha e análise do material 
genético da pessoa em causa, bem como a 
transmissão do perfil de ADN obtido, 
sempre que:

Or. en

Justificação

O artigo 7º estabelece a obrigação de os Estados-Membros recolherem activamente material 
biométrico de uma pessoa, o que poderá afectar consideravelmente os direitos fundamentais 
da mesma. Esta obrigação só será proporcionada se as suas condições forem clarificadas e 
restringidas, limitando as pessoas abrangidas às suspeitas de terem cometido um crime 
grave. 

Alteração apresentada por Alexander Alvaro

Alteração 76
Artigo 11, nº 2 bis (novo)

2 bis. A lista dos pontos de contacto 
nacionais designados será comunicada por 
cada Estado-Membro aos demais 
Estados-Membros e à Comissão.

Or. de

Justificação

É judicioso colocar à disposição dos restantes Estados-Membros uma lista dos pontos de 
contacto nacionais e comunicá-la igualmente à Comissão.
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Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Alteração 77
Artigo 12, nº 1, parte introdutória

1. Para efeitos de prevenção e investigação 
de infracções penais, de processamento de 
infracções que sejam da competência dos 
tribunais ou do Ministério Público no 
território do Estado-Membro que efectua a 
consulta, e para prevenção de ameaças à 
segurança e ordem públicas, os 
Estados-Membros permitirão que os pontos 
de contacto nacionais das outros 
Estados-Membros, referidos no n.º 2, 
tenham acesso aos seguintes dados contidos 
nos registos nacionais de veículos, com 
direito a efectuar consultas em casos 
concretos:

1. Para efeitos de investigação de infracções 
penais, de processamento de infracções que
sejam da competência dos tribunais ou do 
Ministério Público no território do 
Estado-Membro que efectua a consulta, e 
para prevenção de ameaças à segurança e 
ordem públicas, os Estados-Membros 
permitirão que os pontos de contacto 
nacionais das outros Estados-Membros, 
referidos no n.º 2, tenham acesso aos 
seguintes dados contidos nos registos 
nacionais de veículos, com direito a efectuar 
consultas em casos concretos:

Or. de

Justificação

Carece de qualquer sentido coligir e transmitir dados de registos de veículos para prevenir 
infracções penais, visto não se entrever que advenha de tal procedimento qualquer valor 
acrescentado. 

Alteração apresentada por Alexander Alvaro

Alteração 78
Artigo 15, nº 2 bis (novo)

2 bis. A lista dos pontos de contacto 
nacionais designados será comunicada por 
cada Estado-Membro aos demais 
Estados-Membros e à Comissão.

Or. de

Justificação

É judicioso colocar à disposição dos restantes Estados-Membros uma lista dos pontos de 
contacto nacionais e comunicá-la igualmente à Comissão.

Alteração apresentada por Alexander Alvaro

Alteração 79
Artigo 16, nº 3 bis (novo)



AM\663967PT.doc 11/29 PE 388.484v01-00

PT

3 bis. A lista dos pontos de contacto 
nacionais designados será comunicada por 
cada Estado-Membro aos demais 
Estados-Membros e à Comissão.

Or. de

Justificação

É judicioso colocar à disposição dos restantes Estados-Membros uma lista dos pontos de 
contacto nacionais e comunicá-la igualmente à Comissão.

Alteração apresentada por Alexander Alvaro

Alteração 80
Artigo 17, nº 2

2. Cada Estado-Membro, enquanto 
Estado-Membro de acolhimento, e em 
conformidade com a sua legislação nacional, 
poderá atribuir a funcionários dos 
Estados-Membros de acolhimento, com o 
consentimento do Estado-Membro de
origem, competências de entidade pública no 
âmbito de intervenções conjuntas ou, na 
medida em que a legislação do 
Estado-Membro de acolhimento o permita, 
poderá permitir a funcionários dos 
Estados-Membros de acolhimento o 
exercício das suas próprias competências 
de entidade pública, em conformidade com 
a legislação nacional do Estado-Membro 
de origem. Em qualquer caso, as 
competências de entidade pública só 
poderão ser exercidas sob a direcção e, em 
princípio, na presença de funcionários do 
Estado-Membro de acolhimento. Os 
funcionários do Estado-Membro de 
acolhimento estarão sujeitos à legislação 
nacional do Estado-Membro de acolhimento. 
O Estado-Membro de acolhimento assumirá 
a responsabilidade pelos seus actos.

2. Cada Estado-Membro, enquanto 
Estado-Membro de acolhimento, e em 
conformidade com a sua legislação nacional, 
poderá atribuir a funcionários dos 
Estados-Membros de acolhimento, com o 
consentimento do Estado-Membro de 
origem, competências de entidade pública no 
âmbito de intervenções conjuntas. Em 
qualquer caso, as competências de entidade 
pública só poderão ser exercidas sob a 
direcção e, em princípio, na presença de 
funcionários do Estado-Membro de 
acolhimento. Os funcionários do 
Estado-Membro de acolhimento estarão 
sujeitos à legislação nacional do 
Estado-Membro de acolhimento. O 
Estado-Membro de acolhimento assumirá a 
responsabilidade pelos seus actos.

Or. de
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Justificação

No intuito de garantir a segurança jurídica dos funcionários destacados, as respectivas 
competências deverão ser pautadas pelas disposições do Estado-Membro de acolhimento.

Alteração apresentada por Herbert Reul

Alteração 81
Artigo 17 bis (novo)

Artigo 17º bis
Medidas em caso de perigo iminente
1. Em caso de urgente necessidade, os 
funcionários de uma Parte Contratante 
poderão atravessar, sem autorização prévia 
da outra Parte Contratante, a fronteira 
comum para tomar, na zona fronteiriça do 
território da outra Parte Contratante, em 
conformidade com a legislação nacional do 
Estado de acolhimento, as medidas 
provisórias necessárias para evitar um 
perigo iminente para a vida ou a 
integridade física das pessoas.
2. Entende-se que há necessidade urgente, 
na acepção do nº 1, quando existe o risco 
de que o perigo se materialize se se esperar 
pela intervenção dos funcionários do 
Estado de acolhimento ou pela relação de 
comando prevista no nº 2 do artigo 24º.
3. Os funcionários que intervêm além 
fronteira deverão informar imediatamente 
o Estado de acolhimento. Este confirma a 
recepção da informação e toma 
imediatamente as medidas necessárias para 
evitar o perigo e retomar o controlo da 
situação. Os funcionários que intervêm 
além fronteira só poderão permanecer no 
Estado de acolhimento até que este tenha 
tomado as medidas necessárias. Esses 
funcionários seguirão as instruções do 
Estado de acolhimento.
4. As Partes Contratantes regularão em 
acordo separado quais as autoridades que 
devem ser imediatamente informadas em 
virtude do nº 3. Os funcionários 
intervenientes além fronteira ficam sujeitos 
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ao disposto no presente artigo e à 
legislação nacional da Parte Contratante 
em cujo território intervenham.
5. As medidas adoptadas pelos funcionários 
que intervêm além fronteira serão 
imputáveis à responsabilidade do Estado de 
acolhimento.

Or. de

Justificação

A presente alteração consiste na transcrição do artigo 25º do Tratado de Prüm. Deveriam 
igualmente constituir parte integrante da decisão do Conselho disposições relativas a 
medidas em caso de perigo iminente, a fim de garantir uma cooperação policial mais 
eficiente em áreas de fronteira. 

Alteração apresentada por Herbert Reul

Alteração 82
Artigo 18 bis (novo)

Artigo 18º bis
Cooperação a pedido

1. As autoridades competentes das Partes 
Contratantes prestam assistência recíproca, 
a pedido, no quadro das respectivas 
competências e em conformidade com a 
legislação nacional.
2. As autoridades competentes das Partes 
Contratantes prestam assistência recíproca, 
nos termos da primeira frase do nº 1 do 
artigo 39º da Convenção de 19 de Junho de 
1990 de aplicação do Acordo de Schengen 
de 14 de Junho de 1985, relativo à 
supressão gradual dos controlos nas 
fronteiras comuns, em especial mediante:
1) verificação da identidade dos 
proprietários e utentes de veículos, bem 
como informação sobre os condutores de 
veículos terrestres, embarcações e 
aeronaves, na medida em que tal não esteja 
já abrangido pelo artigo 12º; 
2) informação sobre cartas de condução, 
cartas de navegador e outras habilitações 
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semelhantes;
3) verificação da residência e paradeiro de 
pessoas;
4) verificação dos títulos de residência;
5) verificação dos titulares de ligações 
telefónicas e outros meios de 
telecomunicação, na medida em que sejam 
de acesso público;
6) verificação da identidade;
7) investigação sobre a proveniência de 
objectos tais como armas, veículos a motor 
e embarcações (consultas sobre os canais 
de aquisição);
8) informações provenientes de bases de 
dados policiais e dossiers policiais, bem 
como informação provenientes de registos 
administrativos de acesso público;
9) alertas urgentes relativos a armas e 
explosivos e alertas relativos a falsificações 
de moeda e valores selados;
10) informações sobre a execução prática 
de medidas de observação transfronteiriça, 
perseguições além fronteira e entregas 
vigiadas; e
11) notificação da disposição de uma 
pessoa para prestar declarações.
3. Se a autoridade requerida não for 
competente para dar cumprimento ao 
pedido, a mesma remete o pedido à 
autoridade competente. A autoridade 
requerida informa a autoridade requerente 
dessa remissão e comunica qual é a 
autoridade competente para dar 
cumprimento ao pedido. A autoridade 
competente trata o pedido e comunica o 
resultado à autoridade requerente.

Or. de

Justificação

A presente alteração consiste na transcrição do artigo 27º do Tratado de Prüm. Deveriam 
igualmente constituir parte integrante da decisão do Conselho disposições relativas a 
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medidas em caso de perigo iminente, a fim de garantir uma cooperação policial mais 
eficiente em áreas de fronteira.

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Alteração 83
Artigo 24, nº 1, alínea a bis) (nova)

a bis) "Dados pessoais", qualquer 
informação relativa a uma pessoa singular 
identificada ou identificável ("pessoa em 
causa"); "pessoa identificável", uma 
pessoa que pode ser identificada, directa ou 
indirectamente, nomeadamente por 
referência a um número de identificação 
ou a um ou mais elementos específicos da 
sua identidade física, fisiológica, psíquica, 
económica, cultural ou social;

Or. en

Justificação

Por razões de segurança jurídica, deve ser incluída uma definição de dados pessoais idêntica 
à utilizada no artigo 2º, alínea a), da Directiva 95/46/CE e no artigo 2º, alínea a), da 
proposta de decisão-quadro sobre dados pessoais.

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Alteração 84
Artigo 24, nº 1, alínea a ter) (nova)

a ter) "Parte não codificante do ADN", 
zonas do cromossoma sem expressão 
genética, ou seja, que, ao que se sabe, não 
contenham informação sobre 
características hereditárias específicas;

Or. en

Justificação

A definição de perfis de ADN e, portanto, da parte não codificante do ADN é um elemento 
crucial, pois representa as informações que podem ser obtidas a partir do ADN. Por 
conseguinte, esta definição deve ser incluída na presente decisão do Conselho, e não ser 
deixada às medidas de execução adoptadas por maioria qualificada pelo Conselho (ver 
artigo 34º, nº 2, alínea c), segunda frase, do TUE). A definição é idêntica à estabelecida no 
âmbito do acordo de execução do Tratado de Prüm (documento do Conselho 5437/07, 2.5.).
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Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Alteração 85
Artigo 24, nº 2

2. As disposições seguintes são aplicáveis 
aos dados que sejam ou tenham sido 
transmitidos em virtude da presente decisão, 
salvo se disposto em contrário nos capítulos 
precedentes.

2. As disposições seguintes são aplicáveis a 
qualquer forma de tratamento de dados 
pessoais que seja efectuado no âmbito da 
presente decisão.

Or. de

Justificação

Há que esclarecer que as regras constantes do capítulo 6 se aplicam a todos os processos de 
tratamento de dados, o que inclui também os assuntos nacionais e não só as situações em que 
tenham sido transmitidos dados a um outro Estado-Membro. Se fosse unicamente 
contemplado este último caso, gerar-se-ia um nível de protecção de dados incoerente.

Alteração apresentada por Alexander Alvaro

Alteração 86
Artigo 24, nº 2

2. As disposições seguintes são aplicáveis 
aos dados que sejam ou tenham sido 
transmitidos em virtude da presente decisão, 
salvo se disposto em contrário nos capítulos 
precedentes.

2. As disposições do presente capítulo são 
aplicáveis à armazenagem e ao tratamento 
dos ficheiros de análise de ADN e de dados 
dactiloscópicos nos Estados-Membros. O 
capítulo 6 aplica-se igualmente à 
transmissão de outros dados pessoais no 
âmbito da presente decisão.

Or. de

Justificação

Há que frisar com clareza que é unicamente aplicável o regime de protecção de dados 
consagrado na decisão em apreço. 

Alteração apresentada por Adina-Ioana Vălean

Alteração 87
Artigo 24, nº 2

2. As disposições seguintes são aplicáveis 
aos dados que sejam ou tenham sido 

2. As disposições seguintes são aplicáveis 
aos dados que sejam ou tenham sido 
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transmitidos em virtude da presente decisão, 
salvo se disposto em contrário nos capítulos 
precedentes.

transmitidos em virtude da presente decisão, 
salvo se disposto em contrário nos capítulos 
precedentes.

Estas disposições são igualmente aplicáveis 
à recolha e ao tratamento de ADN e 
impressões digitais num Estado-Membro e 
ao fornecimento de dados pessoais 
suplementares no âmbito da presente 
decisão. 

Or. en

Alteração apresentada por Adina-Ioana Vălean

Alteração 88
Artigo 24 bis (novo)

Artigo 24.º bis
"Dados pessoais", qualquer informação 
relativa a uma pessoa singular identificada 
ou identificável; "pessoa identificável", 
uma pessoa que pode ser identificada, 
directa ou indirectamente, nomeadamente 
por referência a um número de 
identificação ou a um ou mais elementos
específicos da sua identidade física, 
fisiológica, psíquica, económica, cultural 
ou social. 

Or. en

Alteração apresentada por Stavros Lambrinidis

Alteração 89
Artigo 25, nº 1

No que respeita ao tratamento de dados 
pessoais que sejam ou tenham sido 
transmitidos em virtude da presente 
decisão, cada Estado-Membro garantirá na 
sua legislação nacional um nível de 
protecção de dados pelo menos tão elevado 
como o decorrente da Convenção do 
Conselho da Europa, de 28 de Janeiro 
de 1981, para a protecção das pessoas 
relativamente ao tratamento automatizado 

A adopção de uma decisão-quadro 
abrangente sobre a protecção dos dados 
pessoais no contexto da cooperação em 
matéria de segurança e da cooperação 
policial no âmbito do terceiro pilar é uma 
condição prévia necessária para a 
execução da presente decisão e deve 
constituir a base mínima para quaisquer 
medidas adicionais relativas à protecção de 
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de dados de carácter pessoal, bem como do 
Protocolo Adicional de 8 de Novembro 
de 2001, e para o efeito terá em conta a
Recomendação n.º R (87) 15 do Comité de 
Ministros do Conselho da Europa aos 
Estados-Membros, de 17 de Setembro 
de 1987, para a regulamentação da 
utilização de dados pessoais no sector da 
polícia, inclusivamente quando os dados 
sejam objecto de tratamento não 
automatizado.

dados previstas na presente decisão.

Or. en

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Alteração 90
Artigo 25, nº 1

1. No que respeita ao tratamento de dados 
pessoais que sejam ou tenham sido 
transmitidos em virtude da presente 
decisão, cada Estado-Membro garantirá na 
sua legislação nacional um nível de 
protecção de dados pelo menos tão elevado 
como o decorrente da Convenção do 
Conselho da Europa, de 28 de Janeiro de 
1981, para a protecção das pessoas 
relativamente ao tratamento automatizado de 
dados de carácter pessoal, bem como do
Protocolo Adicional de 8 de Novembro de 
2001, e para o efeito terá em conta a 
Recomendação n.º R (87) 15 do Comité de 
Ministros do Conselho da Europa aos 
Estados-Membros, de 17 de Setembro de 
1987, para a regulamentação da utilização de 
dados pessoais no sector da polícia, 
inclusivamente quando os dados sejam 
objecto de tratamento não automatizado.

1. Sem prejuízo de disposições específicas 
da presente decisão, o tratamento de dados 
pessoais no âmbito da mesma será aferido 
pelo disposto na Decisão-Quadro 
2007/XX/JAI do Conselho, relativa à 
protecção dos dados pessoais tratados no 
âmbito da cooperação policial e judiciária 
em matéria penal. Sem prejuízo do que 
precede, serão aplicáveis a Convenção do 
Conselho da Europa, de 28 de Janeiro de 
1981, para a protecção das pessoas 
relativamente ao tratamento automatizado de 
dados de carácter pessoal e o Protocolo 
Adicional, de 8 de Novembro de 2001, 
sendo que a Recomendação n.º R (87) 15 do 
Comité de Ministros do Conselho da Europa 
aos Estados-Membros, de 17 de Setembro de 
1987, para a regulamentação da utilização de 
dados pessoais no sector da polícia, será 
considerada de aplicação obrigatória para 
o tratamento de dados pessoais ao abrigo 
da presente decisão, inclusivamente quando 
os dados sejam objecto de tratamento não 
automatizado.

Or. de
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Justificação

O tratamento de dados pessoais ao abrigo da decisão em apreço tem de se pautar pela 
Decisão-Quadro referida na presente alteração, de modo a que seja possível garantir um 
nível adequado de protecção de dados em todos os Estados-Membros. Contudo, os 
instrumentos jurídicos em referência do Conselho da Europa continuam a ser de aplicação 
obrigatória para os Estados-Membros.

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Alteração 91
Artigo 25, nº 1 bis (novo)

1 bis. Os Estados-Membros terão em conta 
as diferentes categorias de dados pessoais e 
os diferentes fins para os quais estes são 
coligidos, de modo a poderem estabelecer 
prazos para a respectiva armazenagem e 
condições adequadas para a sua recolha, 
tratamento ulterior e transmissão. Os dados 
pessoais que respeitem a pessoas que não 
sejam suspeitas de terem cometido uma 
infracção penal ou de terem participado 
numa infracção penal, ou que tenham sido 
condenadas por uma infracção penal, serão 
unicamente tratados para as finalidades 
para que tenham sido coligidos e durante 
um período limitado. Os Estados-Membros 
estabelecerão restrições adequadas em 
matéria de acesso a esses dados e de 
transmissão dos mesmos. 

Or. de

Justificação

É necessário que sejam aplicadas disposições em matéria de protecção de dados 
correspondentes aos diferentes graus de envolvimento nas infracções (em sintonia com a 
alteração 14 do texto aprovado pelo PE, em 14 de Junho de 2006, sobre a proposta "COM" 
de decisão-quadro do Conselho relativa à protecção dos dados pessoais tratados no âmbito 
da cooperação policial e judiciária em matéria penal). 

Alteração apresentada por Alexander Alvaro

Alteração 92
Artigo 25, nº 3 bis (novo)
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3 bis. Não é autorizada a transmissão de 
dados pessoais a países terceiros.

Or. de

Justificação

Clarificação no tocante à transmissão de dados sensíveis a países terceiros, cujo nível de 
protecção de dados é eventualmente inseguro.

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Alteração 93
Artigo 26, nº 1

1. O Estado-Membro receptor apenas poderá 
utilizar os dados pessoais para os fins com 
que foram transmitidos em conformidade 
com a presente decisão; o tratamento para 
outros fins só é admissível com autorização 
prévia do Estado-Membro titular do ficheiro 
e em conformidade com a legislação 
nacional do Estado-Membro receptor. A 
autorização poderá ser concedida quando a 
legislação nacional do Estado-Membro 
titular do ficheiro admitir esse tratamento
para outros fins.

1. O Estado-Membro receptor apenas poderá 
utilizar os dados pessoais para os fins com 
que foram transmitidos em conformidade 
com a presente decisão; o tratamento para 
outros fins só é admissível, sem prejuízo do 
disposto no nº 1 bis do artigo 25º, com 
autorização prévia do Estado-Membro titular 
do ficheiro e em conformidade com a 
legislação nacional do Estado-Membro 
receptor. A autorização poderá ser concedida 
quando a legislação nacional do 
Estado-Membro titular do ficheiro admitir 
esse tratamento para outros fins e na base da 
análise individual dos casos.

Or. de

Justificação

Os dados pessoais de quem não seja suspeito de ter cometido uma infracção penal e de quem 
não tenha sido condenado por tal não devem, em princípio, poder ser tratados para outros 
fins. Além do mais, há que obviar a que seja expresso um consentimento genérico ao 
tratamento de dados para outros fins. Há, pelo contrário, que verificar, em cada um dos 
casos, se se encontram reunidas as condições para o efeito. 

Alteração apresentada por Alexander Alvaro

Alteração 94
Artigo 26, nº 2, parágrafo 2

O Estado-Membro titular do ficheiro apenas 
poderá tratar os dados que lhe tenham sido 
transmitidos em virtude dos artigos 3.º, 4.º e 
9.º na medida do necessário para efectuar a 

O Estado-Membro titular do ficheiro apenas 
poderá tratar os dados que lhe tenham sido 
transmitidos em virtude dos artigos 3.º, 4.º e 
9.º na medida do necessário para efectuar a 
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comparação, a resposta automatizada à 
consulta ou o registo cronológico referido no 
artigo 31.º. Uma vez terminada a 
comparação ou a resposta automatizada à 
consulta, tais dados são imediatamente 
apagados, a menos que seja necessário o 
seu ulterior tratamento para os fins 
mencionados nos pontos 2 e 3 do parágrafo 
anterior. 

comparação, a resposta automatizada à 
consulta ou o registo cronológico referido no 
artigo 31.º. Uma vez terminada a 
comparação ou a resposta automatizada à 
consulta, tais dados são imediatamente 
apagados.

Or. de

Justificação

Não deve ser permitida uma excepção ao princípio que consiste em apagar os dados. 

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Alteração 95
Artigo 27

Os dados pessoais transmitidos apenas 
poderão ser tratados pelas entidades, 
instâncias e tribunais que sejam competentes 
para o desempenho de uma função no 
âmbito das finalidades previstas no artigo 
26.º. Em especial, a comunicação de tais 
dados a outras instâncias exige a autorização 
prévia do Estado-Membro transmissor e 
rege-se pela legislação nacional do 
Estado-Membro receptor.

Os dados pessoais transmitidos apenas 
poderão ser tratados pelas entidades, 
instâncias e tribunais que sejam competentes 
para o desempenho de uma função no 
âmbito das finalidades previstas no artigo 
26.º. Em especial, a comunicação de tais 
dados a outras instâncias exige a autorização 
prévia do Estado-Membro transmissor, na 
base da análise individual dos casos, e 
rege-se pela legislação nacional do 
Estado-Membro receptor.

Or. de

Justificação

Há que obviar a que seja expresso um consentimento genérico ao tratamento de dados para 
outros fins. Há, pelo contrário, que verificar, em cada um dos casos, se se encontram 
reunidas as condições para o efeito.

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Alteração 96
Artigo 28, nº 1

1. Os Estados-Membros estão obrigadas a 
velar pela exactidão e actualidade dos dados 
pessoais. Se se revelar, inclusive por 

1. Os dados pessoais são suprimidos 
quando já não sejam necessários para o 
fim para o qual foram recolhidos. Os 
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comunicação da pessoa em causa ou de 
outra forma, que foram transmitidos dados 
inexactos ou dados que não deviam ter sido 
transmitidos, tal facto será imediatamente 
comunicado ao(s) Estado(s)-Membro(s) 
receptor(es). Este(s) Estado(s)-Membro(s) 
está (estão) obrigado(s) a rectificar ou 
apagar os dados. Além disso, os dados 
pessoais transmitidos serão corrigidos 
quando se que são inexactos. Quando a 
instância receptora tenham motivos para crer 
que os dados transmitidos são inexactos ou 
devem ser apagados, informará disso 
imediatamente a instância transmissora.

Estados-Membros estão obrigados a velar 
pela exactidão e actualidade dos dados 
pessoais através da revisão dos dados pelo 
menos de dois em dois anos após a 
introdução dos mesmos. Se se revelar, 
inclusive por comunicação da pessoa em 
causa ou de outra forma, que foram 
transmitidos dados inexactos ou dados que 
não deviam ter sido transmitidos, tal facto 
será imediatamente comunicado ao(s) 
Estado(s)-Membro(s) receptor(es). Este(s) 
Estado(s)-Membro(s) está (estão) 
obrigado(s) a rectificar ou apagar os dados. 
Além disso, os dados pessoais transmitidos 
serão corrigidos quando se verificar que são 
inexactos. Quando a instância receptora 
tenha motivos para crer que os dados 
transmitidos são inexactos ou devem ser 
apagados, informará disso imediatamente a 
instância transmissora.

Or. en

Justificação

É necessário assegurar que os dados pessoais sejam suprimidos quando já não sejam 
necessários para o fim para o qual foram recolhidos (não apenas os dados pessoais 
transmitidos por outro Estado-Membro, nº 3 do artigo 28º). Por conseguinte, os 
Estados-Membros devem ser obrigados por lei a rever os dados, pelo menos de dois em dois 
anos, após a introdução dos mesmos, para avaliar se são correctos e se devem ser 
suprimidos.

Alteração apresentada por Alexander Alvaro

Alteração 97
Artigo 30, nº 4

Os dados do registo cronológico deverão ser 
protegidos contra utilização indevida e 
outros tipos de abuso, mediante 
procedimentos adequados, e são 
conservados durante dois anos. Transcorrido 
o prazo de conservação, serão 
imediatamente apagados.

Os dados do registo cronológico deverão ser 
protegidos contra utilização indevida e 
outros tipos de abuso, mediante 
procedimentos adequados, e são 
conservados durante cinco anos. 
Transcorrido o prazo de conservação, serão 
imediatamente apagados.

Or. de
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Justificação

O prazo de conservação dos dados deveria ser prolongado para cinco anos.

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Alteração 98
Artigo 31, título

Direitos das pessoas à informação e 
indemnização

Não se aplica à versão portuguesa.

Or. de

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Alteração 99
Artigo 31, nº 1

A pedido da pessoa que é objecto de dados, 
e depois de comprovada a sua identidade, a 
entidade competente por força da 
legislação nacional deverá prestar-lhe 
informação, em conformidade com a 
legislação nacional, sem custos 
desproporcionados, de forma geralmente 
compreensível e sem demoras indevidas, 
acerca dos dados a si relativos que tenham 
sido objecto de tratamento, bem como da sua 
origem, destinatário ou categoria de 
destinatário, finalidade prevista para o 
tratamento e fundamento jurídico do mesmo. 
Além disso, a pessoa em causa terá direito a 
que sejam rectificados os dados inexactos e 
apagados os dados tratados de forma ilícita. 
Os Estados-Membros garantirão ainda que a 
pessoa em causa, em caso de violação dos 
seus direitos à protecção dos dados, possa 
apresentar uma queixa efectiva perante um 
tribunal independente e imparcial na acepção 
do n.º 1 do artigo 6.º da Convenção Europeia 
dos Direitos do Homem, assim como perante 
uma entidade de controlo independente, na 
acepção do artigo 28.º da Directiva 
95/46/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 24 de Outubro de 1995, 
relativa à protecção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de dados 

Será prestada informação à pessoa que é 
objecto de dados, em conformidade com a 
legislação nacional, de forma geralmente 
compreensível e sem demoras indevidas, 
acerca dos dados a si relativos que tenham 
sido objecto de tratamento, bem como da sua 
origem, destinatário ou categoria de 
destinatário, finalidade prevista para o 
tratamento e fundamento jurídico do mesmo. 
Além disso, a pessoa em causa terá direito a 
que sejam rectificados os dados inexactos e 
apagados os dados tratados de forma ilícita, 
sendo que tal lhe será igualmente 
comunicado. Os Estados-Membros 
garantirão ainda que a pessoa em causa, em 
caso de violação dos seus direitos à 
protecção dos dados, possa apresentar uma 
queixa efectiva perante um tribunal 
independente e imparcial na acepção do n.º 1 
do artigo 6.º da Convenção Europeia dos 
Direitos do Homem, assim como perante 
uma entidade de controlo independente, na 
acepção do artigo 28.º da Directiva 
95/46/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 24 de Outubro de 1995, 
relativa à protecção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais e à circulação desses dados e tenha 
a possibilidade de fazer valer, por via 
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pessoais e à circulação desses dados e tenha 
a possibilidade de fazer valer, por via 
judicial, o direito a indemnização por danos 
ou outra forma de compensação. As 
modalidades para assegurar estes direitos e 
os motivos da restrição do direito à 
informação serão regulados pela legislação 
nacional do Estado-Membro em que a 
pessoa em causa faça valer os seus direitos.

judicial, o direito a indemnização por danos 
ou outra forma de compensação. As 
modalidades para assegurar estes direitos e 
os motivos da restrição do direito à 
informação serão regulados pela legislação 
nacional do Estado-Membro em que a 
pessoa em causa faça valer os seus direitos.

Or. de

Justificação

O direito à rectificação e apagamento dos dados, bem como ao ressarcimento de danos, só 
pode ser efectivamente aplicado se, em princípio, forem comunicadas informações sobre os 
dados armazenados e as modalidades de protecção jurídica, porquanto, em numerosos casos, 
a pessoa visada nem sequer tem conhecimento da existência de dados a seu respeito, o que a 
impede de recorrer às vias legais que se encontram ao seu alcance neste domínio (cf. 
igualmente o parecer da Autoridade Europeia para a Protecção de Dados, de 4 de Abril de 
2007, sobre a presente iniciativa, nº 75).

Alteração apresentada por Alexander Alvaro

Alteração 100
Artigo 31, nº 1, frase 1

A pedido da pessoa que é objecto de dados, 
e depois de comprovada a sua identidade, a 
entidade competente por força da 
legislação nacional deverá prestar-lhe 
informação, em conformidade com a 
legislação nacional, sem custos 
desproporcionados, de forma geralmente 
compreensível e sem demoras indevidas, 
acerca dos dados a si relativos que tenham 
sido objecto de tratamento, bem como da
sua origem, destinatário ou categoria de 
destinatário, finalidade prevista para o 
tratamento e fundamento jurídico do mesmo. 

Em caso de requerimento apresentado por 
um Estado-Membro, serão comunicados à
pessoa que é objecto de dados, em 
conformidade com a legislação nacional, de 
forma geralmente compreensível e sem 
demoras indevidas, os dados a si relativos 
que tenham sido objecto de tratamento, bem 
como a sua origem, destinatário ou categoria 
de destinatário, finalidade prevista para o 
tratamento e fundamento jurídico do mesmo. 

Or. de

Justificação

O cidadão visado deve ter o direito de ser informado sobre a transmissão de dados que lhe 
respeitam, sem ter de previamente apresentar um requerimento oficial para o efeito, 
porquanto, na maior parte dos casos, não tem conhecimento dessa transmissão de dados.
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Alteração apresentada por Adina-Ioana Vălean

Alteração 101
Artigo 32 bis (novo)

Artigo 32.º bis
Transferência de dados

Os dados tratados no quadro da presente 
decisão não serão transferidos ou 
disponibilizados a um país terceiro ou a 
qualquer organização internacional.

Or. en

Alteração apresentada por Alexander Alvaro

Alteração 102
Artigo 34

O Conselho adoptará as medidas necessárias 
à aplicação da presente decisão a nível da 
União de acordo com o procedimento 
previsto na segunda frase da alínea c), do 
n.º2 do artigo 34.º TUE.

O Conselho adoptará as medidas necessárias 
à aplicação da presente decisão a nível da 
União de acordo com o procedimento 
previsto na segunda frase da alínea c), do 
n.º2 do artigo 34.º TUE, após ter consultado 
o Parlamento Europeu, nos termos do nº1 
do artigo 39º TUE, e auscultado a 
Autoridade Europeia para a Protecção de 
Dados.

Or. de

Justificação

A Autoridade Europeia para a Protecção de Dados deveria ter o direito de ser previamente 
auscultada pelo Conselho. O Parlamento Europeu é automaticamente ouvido, nos termos do 
artigo 39º TUE, mas não deixa de ser oportuno recordá-lo uma vez mais neste contexto. 

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Alteração 103
Artigo 34

O Conselho adoptará as medidas necessárias 
à aplicação da presente decisão a nível da 
União de acordo como procedimento 
previsto na segunda frase da alínea c), do 

O Conselho adoptará as medidas necessárias 
à aplicação da presente decisão a nível da 
União de acordo com o procedimento 
previsto na segunda frase da alínea c) do n.º 
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n.º2 do artigo 34.º TUE. 2 do artigo 34.º TUE e após consulta da 
Autoridade Europeia para a Protecção de 
Dados.

Or. en

Justificação

Dado que as medidas de execução podem ser cruciais no que diz respeito ao tratamento de
dados pessoais, a Autoridade Europeia para a Protecção de Dados (EDPS) deve ser ouvida 
neste processo (cf. parecer da EDPS de 4 de Abril de 2007 sobre esta iniciativa, nº 20).

Alteração apresentada por Alexander Alvaro

Alteração 104
Artigo 35 bis (novo)

Artigo 35º bis
A Comissão analisará a possibilidade de 
concessão de um auxílio, através de 
dotações provenientes do Orçamento da 
União Europeia, nomeadamente para 
financiar a formação dos funcionários 
responsáveis, as carências em termos de 
Pessoal e o equipamento necessário.

Or. de

Justificação

O financiamento das medidas preconizadas na decisão representa um encargo financeiro 
considerável, sobretudo para os Estados-Membros que ainda não dispõem das 
infra-estruturas necessárias. Há que verificar, neste contexto, em que medida poderá ocorrer 
um co-financiamento a partir do Orçamento da União Europeia.

Alteração apresentada por Herbert Reul

Alteração 105
Artigo 36, nº4

4. No prazo de […anos] a contar do início de 
produção de efeitos da presente decisão, os 
Estados-Membros informarão o Conselho e 
a Comissão dos acordos ou convénios 
existentes previstos no n.º1 que pretendem 
continuar a aplicar.

4. No prazo de […anos] a contar do início de 
produção de efeitos da presente decisão, os 
Estados-Membros informarão o Conselho, o 
Parlamento Europeu e a Comissão dos 
acordos ou convénios existentes previstos no 
n.º1 que pretendem continuar a aplicar.

Or. de
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Justificação

O Parlamento Europeu também deve ser informado de quaisquer novas medidas respeitantes 
à decisão do Conselho. 

Alteração apresentada por Herbert Reul

Alteração 106
Artigo 36, nº 5

5. Os Estados-Membros notificam 
igualmente o Conselho e a Comissão de 
qualquer novo acordo ou convénio previsto 
no n.º 2 e, no prazo de três meses a contar da 
respectiva data de assinatura ou, no que 
respeita aos instrumentos já assinados antes 
da aprovação da presente decisão-quadro, no 
prazo de três meses a contar da respectiva 
data de entrada em vigor.

5. Os Estados-Membros notificam 
igualmente o Conselho, o Parlamento 
Europeu e a Comissão de qualquer novo 
acordo ou convénio previsto no n.º 2 e, no 
prazo de três meses a contar da respectiva 
data de assinatura ou, no que respeita aos 
instrumentos já assinados antes da 
aprovação da presente decisão-quadro, no 
prazo de três meses a contar da respectiva 
data de entrada em vigor.

Or. de

Justificação

O Parlamento Europeu também deve ser informado de quaisquer novas medidas respeitantes 
à decisão do Conselho.

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Alteração 107
Artigo 37, nº 1

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para dar cumprimento 
às disposições da presente decisão no prazo 
de [... anos] após o início da produção de 
efeitos desta.

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para dar cumprimento 
às disposições da presente decisão no prazo 
de [... anos] após o início da produção de 
efeitos desta. Há que garantir, nessa data, 
que a Decisão-Quadro 2007/XX/JAI do 
Conselho, relativa à protecção dos dados 
pessoais tratados no âmbito da cooperação 
policial e judiciária em matéria penal, 
esteja em vigor e tenha sido transposta em 
todos os Estados-Membros. 

Or. de
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Justificação

Vide justificação da alteração apresentada à resolução legislativa.

Alteração apresentada por Alexander Alvaro

Alteração 108
Artigo 37, nº 3 bis (novo)

3 bis. Previamente à transposição da 
presente decisão, a Comissão apresentará 
um estudo sobre a experiência adquirida 
pelos sete Estados signatários iniciais, 
sobretudo em matéria de exequibilidade 
técnica.

Or. de

Justificação

Torna-se necessário, atenta a experiência limitada que tem sido adquirida no que se prende 
com as medidas preconizadas na decisão em apreço, que seja primeiramente levada a efeito 
uma avaliação de impacto, sobretudo no que respeita à viabilidade técnica. 

Alteração apresentada por Adina-Ioana Vălean

Alteração 109
Artigo 37, nº 1 bis (novo)

1 bis. A presente decisão só entrará em 
vigor no dia a seguir à data em que a 
decisão-quadro do Conselho sobre a 
protecção dos dados pessoais tratados no 
âmbito da cooperação policial e judiciária 
em matéria penal, que prevê um nível de 
protecção adequado, entrar em vigor.

Or. en

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Alteração 110
Artigo 37 bis (novo)

Artigo 37.º bis
O mais tardar dois anos após a data de 
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entrada em vigor da presente decisão e de 
dois em dois anos posteriormente, a 
Comissão apresentará ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho uma avaliação da 
execução da presente decisão com vista a 
determinar se precisa de ser modificada. A 
avaliação incluirá uma análise da sua
utilidade, eficácia e impacto sobre os 
direitos fundamentais das pessoas em 
causa, além de indicar o número dessas 
pessoas cujos dados se encontram 
conservados nas bases de dados nacionais 
dos Estados-Membros em consequência do 
intercâmbio de dados no quadro da 
presente decisão ou do intercâmbio de 
dados após consultas feitas em 
conformidade com a presente decisão.

Or. en

Justificação

Uma vez que, até à data, o Tratado de Prüm ainda não foi convenientemente testado, é 
essencial avaliar este novo mecanismo e o seu impacto o mais brevemente possível (cf. 
parecer da EDPS de 4 de Abril de 2007 sobre esta iniciativa, nº 32). Além disso, seria 
extremamente útil saber em que medida os Estados-Membros utilizam este novo mecanismo.


