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Alteração 26
Kathalijne Maria Buitenweg

Proposta de decisão – acto modificativo
Considerando 5-A (novo)

Texto do Conselho Alteração

(5-A) A Comissão é instada a elaborar um 
Livro Verde sobre a criação de um 
Procurador Europeu. 

Or. en

Alteração 27
Kathalijne Maria Buitenweg

Proposta de decisão – acto modificativo
Considerando 5-B (novo)

Texto do Conselho Alteração

(5-B) Se vários Estados-Membros
disponibilizarem a possibilidade de uma 
repressão penal adequada e eficaz, o 
sistema judicial do Estado-Membro que 
disponibilizar a melhor protecção jurídica 
aos arguidos e às vítimas deverá ser 
competente pela instauração de 
procedimentos penais.

Or. en

Alteração 28
Kathalijne Maria Buitenweg

Proposta de decisão – acto modificativo
Considerando 5-C (novo)

Texto do Conselho Alteração

(5-C) A Comissão deveria iniciar um 
procedimento com vista à criação de um 
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órgão de advogados especializados em 
direito penal europeu, designado por 
"Eurorights",  que deveria desempenhar 
funções de provedor, com o objectivo de 
investigar os problemas encontrados pela 
defesa no contexto da cooperação policial 
e judiciária europeia e de apresentar 
sugestões para a resolução destes 
problemas.

Or. en

Alteração 29
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proposta de decisão – acto modificativo
Considerando 8-A (novo)

Texto do Conselho Alteração

(8-A) É necessário que o Conselho aprove 
a decisão-quadro relativa a certos direitos 
processuais o mais rapidamente possível, 
a fim de estabelecer um certo número de 
regras mínimas sobre a disponibilidade da 
assistência jurídica às pessoas nos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 30
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proposta de decisão – acto modificativo
Considerando 8-B (novo)

Texto do Conselho Alteração

(8-B) É igualmente necessário que o 
Conselho aprove, o mais rapidamente 
possível, a decisão-quadro relativa à 
protecção dos dados pessoais, tratados no 
âmbito da cooperação policial e judiciária 
em matéria penal, a fim de proporcionar 
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um nível adequado de protecção de dados. 
Os Estados-Membros deverão garantir 
nas suas legislações nacionais um nível 
de protecção de dados pessoais, no 
mínimo, 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.

Or. en

Alteração 31
Panayiotis Demetriou

Proposta de decisão – acto modificativo
Considerando 8-A (novo)

Texto do Conselho Alteração

(8-A) Importa assegurar uma protecção 
adequada de todos os tipos de dados 
pessoais em todos os sistemas de 
arquivamento de dados pessoais, objecto 
de tratamento automatizado ou manual, 
utilizados pela Eurojust1. A este propósito, 
as disposições do regulamento interno da 
Eurojust relativas ao tratamento e à 
protecção de dados pessoais devem ser 
igualmente aplicáveis a ficheiros manuais 
estruturados, bem como a ficheiros 
relacionados com processos organizados 
manualmente por membros ou assistentes 
nacionais.
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_____________
1 JO C 68 de 19.3.2005, p.1.

Or. en

Alteração 32
Panayiotis Demetriou

Proposta de decisão – acto modificativo
Considerando 8-B (novo)

Texto do Conselho Alteração

8-B) Os direitos do arguido devem ser 
tidos em conta para determinar o Estado-
Membro mais bem colocado para 
instaurar um procedimento penal ou 
tomar outra medida de aplicação da lei.

Or. en

Alteração 33
Panayiotis Demetriou

Proposta de decisão – acto modificativo
Considerando 8-C (novo)

Texto do Conselho Alteração

8-C) Garantias processuais adequadas, 
durante e após as investigações, são uma 
condição necessária ao reconhecimento 
mútuo de decisões judiciais em matéria 
penal.

Or. en
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Alteração 34
Panayiotis Demetriou

Proposta de decisão – acto modificativo
Considerando 8-D (novo)

Texto do Conselho Alteração

8-D) Os Estados-Membros interporão 
recurso judicial sempre que a 
investigação tenha sido realizada a pedido 
da Eurojust com fundamentos 
manifestamente suficientes.

Or. en

Alteração 35
Panayiotis Demetriou

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Decisão 2002/187/JHA
Artigo 5-A – n.º 3

Texto do Conselho Alteração

3. Sempre que seja necessário, em caso 
urgentes, executar um pedido de 
cooperação judiciária em vários 
Estados-Membros, a autoridade 
competente pode transmiti-lo por 
intermédio do representante do seu Estado-
Membro na CCE. O representante na CCE 
do Estado-Membro em causa transmite o 
pedido às autoridades competentes dos 
Estados-Membros competentes para 
execução. Quando não esteja identificada 
ou não seja possível identificar em tempo 
útil uma autoridade competente nacional, o 
membro da CCE tem competência para 
executar ele próprio o pedido.

3. Sempre que seja necessário, em caso 
urgentes, executar um pedido de 
cooperação judiciária em vários 
Estados-Membros, a autoridade 
competente pode transmiti-lo por 
intermédio do representante do seu Estado-
Membro na CCE. O representante na CCE 
do Estado-Membro em causa transmite o 
pedido às autoridades competentes dos 
Estados-Membros competentes para 
execução. Quando não seja possível 
identificar em tempo útil uma autoridade 
competente nacional, o membro da CCE 
tem competência para executar ele próprio 
o pedido. Nesse caso, o membro da CEE 
em causa informará sem demora o 
Colégio, por escrito, das medidas tomadas 
e das razões por que não conseguiu 
identificar em tempo útil a autoridade 
competente nacional.
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Or. en

Alteração 36
Sarah Ludford

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Decisão 2002/187/JHA
Artigo 8 – n.º 1-A (novo)

Texto do Conselho Alteração

Quando decidam não aceder a um pedido a 
que se referem as alíneas a) e g) do n.º 1 do 
artigo 6.º, a alínea a) do n.º 1 do artigo 7.º e 
os n.ºs 2 e 3 do artigo 7.º, as autoridades 
competentes do Estado-Membro em causa 
informam a Eurojust da sua decisão e das 
razões subjacentes.

1. Quando decidam não aceder a um 
pedido a que se referem as alíneas a) e g) 
do n.º 1 do artigo 6.º, a alínea a) do n.º 1 do 
artigo 7.º e os n.ºs 2 e 3 do artigo 7.º, as 
autoridades competentes do Estado-
Membro em causa informam a Eurojust da 
sua decisão e das razões subjacentes.

1-A. Se um ou mais Estados-Membros
pretenderem exercer a sua jurisdição, 
assegurar-se-ão da possibilidade de 
interpor recurso de uma decisão de 
instauração de um procedimento penal 
por parte da autoridade competente 
nacional, em conformidade com o artigo 
6.º, nº 1, alínea a), subalíneas i) e ii) e 
com o artigo 7.º, n.º 1, alínea a), 
subalíneas i) e ii), num tribunal que 
exerça jurisdição, antes de a decisão ser 
comunicada à Eurojust.

Or. en

Justificação

Uma decisão sobre o local de instauração de um procedimento penal pode ter sérias 
consequências para a defesa. Num contexto em que não existem disposições em matéria de 
jurisdição penal ao nível da UE, a prática de “fórum shopping” por parte entidade que 
instaura o procedimento penal não é um risco teórico. Na ausência de qualquer 
representação da defesa ao nível da UE e de uma base jurídica para criar um Eurodefensor, 
a regra de "forum non conveniens" pode ser útil como último recurso.
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Alteração 37
Nicolae Vlad Popa

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Decisão 2002/187/JHA
Artigo 8 – n.º 1-A (novo)

Texto do Conselho Alteração

Quando decidam não aceder a um pedido a 
que se referem as alíneas a) e g) do n.º 1 do 
artigo 6.º, a alínea a) do n.º 1 do artigo 7.º e 
os n.ºs 2 e 3 do artigo 7.º, as autoridades 
competentes do Estado-Membro em causa 
informam a Eurojust da sua decisão e das 
razões subjacentes.

1. Quando decidam não aceder a um 
pedido a que se referem as alíneas a) e g) 
do n.º 1 do artigo 6.º, a alínea a) do n.º 1 do 
artigo 7.º e os n.ºs 2 e 3 do artigo 7.º, as 
autoridades competentes do Estado-
Membro em causa informam a Eurojust da 
sua decisão e das razões subjacentes.

2. Os Estados-Membros assegurarão que 
uma decisão da autoridade competente 
nacional possa ser judicialmente 
controlada antes da interposição de 
recurso da decisão pela Eurojust.

Or. en

Justificação

É exagerado duvidar automaticamente das razões da autoridade competente nacional, caso 
decida não aceder a um pedido a que se referem as alíneas a) e g) do n.º 1 do artigo 6.º, a 
alínea a) do n.º 1 do artigo 7.º e os n.ºs 2 e 3 do artigo 7.º. Pode ser necessário um controlo 
judicial em caso de contestação da decisão pela Eurojust. 

Alteração 38
Panayiotis Demetriou

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7 – alínea c)
Decisão 2002/187/JHA
Artigo 9 – n.º 4

Texto do Conselho Alteração

b) Aos registos, distintos dos indicados na 
alínea a), do respectivo Estado-Membro
com as informações necessárias ao 
cumprimento das suas funções.

b) Aos registos do respectivo Estado-
Membro, distintos dos indicados na 
alínea a), com as informações que 
considerar necessárias ao cumprimento 
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das suas funções.

Or. en

Alteração 39
Kathalijne Maria Buitenweg

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Decisão 2002/187/JHA
Artigo 9-A – n.º 2 – alínea c)

Texto do Conselho Alteração

c) Autorizar e coordenar entregas 
controladas.

Suprimido

Or. en

Justificação

As experiências de entregas controladas nos Estados-Membros revelaram muitos problemas, 
incluindo efeitos perversos. Não é sensato promover esses métodos.

Alteração 40
Kathalijne Maria Buitenweg

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Decisão 2002/187/JHA
Artigo 9-A – n.° 3

Texto do Conselho Alteração

3. Em casos urgentes e quando não esteja 
identificada ou não seja possível 
identificar em tempo útil uma autoridade 
competente nacional, os membros 
nacionais podem autorizar e coordenar 
entregas controladas.

Suprimido

Or. en
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Justificação

As experiências de entregas controladas nos Estados-Membros revelaram muitos problemas, 
incluindo efeitos perversos. Não é sensato promover esses métodos.

Alteração 41
Panayiotis Demetriou

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Decisão 2002/187/JHA
Artigo 9-A – n.° 3

Texto do Conselho Alteração

3. Em casos urgentes e quando não esteja 
identificada ou não seja possível 
identificar em tempo útil uma autoridade 
competente nacional, os membros 
nacionais podem autorizar e coordenar 
entregas controladas.

3. Em casos urgentes e quando não seja 
possível identificar em tempo útil uma 
autoridade competente nacional, os 
membros nacionais podem autorizar e 
coordenar entregas controladas. Nesse 
caso, o membro nacional da CEE em 
causa informará sem demora o Colégio, 
por escrito, das medidas tomadas e das 
razões por que não conseguiu identificar 
em tempo útil a autoridade competente 
nacional. 

Or. en

Alteração 42
Kathalijne Maria Buitenweg

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Decisão 2002/187/JHA
Artigo 13 – n.º 6 – alínea a)

Texto do Conselho Alteração

a) Tráfico de droga; a) Tráfico de droga em larga escala;

Or. en
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Alteração 43
Evelyne Gebhardt

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Decisão 2002/187/JHA
Artigo 13 – n.º 6 – ponto l)

Texto do Conselho Alteração

1) Outras formas de criminalidade 
organizada.

1) Outras formas de criminalidade.

Or. de

Justificação

Razões óbvias.

Alteração 44
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Decisão 2002/187/JHA
Artigo 13-A – nº -1 (novo)

Texto do Conselho Alteração

-1. A Eurojust informará imediatamente 
as autoridades competentes nacionais dos 
Estados-Membros em causa, incluindo os 
respectivos pontos de contacto da Rede 
Judiciária Europeia, sempre que o 
Colégio decidir que um caso se insere no 
seu âmbito de competências e que a 
Eurojust tome medidas a seu respeito.

Or. en
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Alteração 45
Evelyne Gebhardt

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15 – alínea a)
Decisão 2002/187/JHA
Artigo 15 – n.º 1

Texto do Conselho Alteração

"(1) Ao proceder ao tratamento de dados 
nos termos do n.º 1 do artigo 14.º, a 
Eurojust pode tratar os seguintes dados 
pessoais sobre pessoas que, ao abrigo do 
direito interno dos Estados-Membros em 
causa, estejam sob investigação criminal 
ou sejam objecto de um procedimento 
penal por um ou vários dos tipos de
criminalidade ou das infracções a que se 
refere o artigo 4.º, nomeadamente:"

1. Ao proceder ao tratamento de dados nos 
termos do n.º 1 do artigo 14.º, a Eurojust só
pode tratar os seguintes dados pessoais 
sobre pessoas que, ao abrigo do direito 
interno dos Estados-Membros em causa, 
estejam sob investigação criminal ou sejam 
objecto de um procedimento penal por um 
ou vários dos tipos de criminalidade ou das 
infracções a que se refere o artigo 4.º:

Or. de

Justificação

Clarificação da sintaxe.

Alteração 46
Evelyne Gebhardt

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15 – alínea a)
Decisão 2002/187/JHA
Artigo 15 – n.º 1 – ponto l)

Texto do Conselho Alteração

"1) números de telefone "1) números de telefone 
dados relativos ao registo de veículos, m) dados relativos ao registo de veículos, 

contas de endereço electrónico, n) contas de endereço electrónico, 
dados relativos ao tráfego telefónico e de 
correio electrónico, 

o) dados relativos ao tráfego telefónico e 
de correio electrónico, excepto a 
transmissão de dados relativos ao 
conteúdo;
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registos de ADN p) "matriz de identificação de ADN", um 
código alfanumérico que representa um 
conjunto de características de 
identificação da parte, não portadora de 
códigos, de uma amostra de ADN humano 
analisado, ou seja, a estrutura química 
específica presente nos diversos 
segmentos (loci) de ADN;

e fotografias."; q) e fotografias.";

Or. de

Justificação

Clarificação da sintaxe.

Alteração 47
Evelyne Gebhardt

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15 – alínea b)
Decisão 2002/187/JHA
Artigo 15 – n.º 2

Texto do Conselho Alteração

b) No n.º 2, é suprimido o termo "só". Suprimido

Or. de

Justificação

Clarificação da sintaxe.
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