
PR\661184PT.doc PE 386.698v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

PROVISÓRIO
2007/0804(CNS)

24.4.2007

*
PROJECTO DE RELATÓRIO
sobre a iniciativa 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, relativa ao aprofundamento da cooperação transfronteiras, 
em particular no domínio da luta contra o terrorismo e da criminalidade 
transfronteiras
(6566/2007 – C6-0079/2007 – 2007/0804(CNS))

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

Relator: Fausto Correia



PE 386.698v01-00 2/36 PR\661184PT.doc

PT

PR_CNS_art93am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a iniciativa 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, relativa ao aprofundamento 
da cooperação transfronteiras, em particular no domínio da luta contra o terrorismo e 
da criminalidade transfronteiras
(6566/2007 – C6-0079/2007 – 2007/0804(CNS))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a iniciativa 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, (6566/2007)1,

– Tendo em conta a proposta alterada do Conselho (7273/1/2007 de 17/04/2007)2,

– Tendo em conta o nº 2, alínea c), do artigo 34º do Tratado UE,

– Tendo em conta o nº 1 do artigo 39º do Tratado UE, nos termos do qual foi consultado 
pelo Conselho (C6-0079/2007),

– Tendo em conta os artigos 93º e 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos (A6-0000/2007),

1. Aprova a iniciativa 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, com as alterações nela 
introduzidas;

2. Convida o Conselho a alterar o texto no mesmo sentido;

3. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastar-se do texto aprovado pelo 
Parlamento;

4. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a iniciativa do 
Reino da Bélgica, da República da Bulgária, da República Federal da Alemanha, do Reino 

  
1 Ainda não publicada em JO.
2 Ainda não publicada em JO.
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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;

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Governos 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.

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 1
Título

DECISÃO 2007/…/JAI DO CONSELHO 
de relativa ao aprofundamento da 
cooperação transfronteiras, em particular 
no domínio da luta contra o terrorismo e da 
criminalidade transfronteiras

DECISÃO-QUADRO 2007/…/JAI DO 
CONSELHO de relativa ao 
aprofundamento da cooperação 
transfronteiras, em particular no domínio 
da luta contra o terrorismo e da 
criminalidade transfronteiras
(Esta alteração aplica-se ao conjunto do 
texto. Caso seja aprovada, deverão ser 
introduzidas as adaptações 
correspondentes.)

Justificação

Uma vez que a presente iniciativa visa aproximar as legislações e as regulamentações dos 
Estados-Membros, o instrumento adequado para o efeito é uma decisão-quadro, e não uma 
decisão.

Alteração 2
Citação 1
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Tendo em conta o Tratado da União 
Europeia, nomeadamente as alíneas a) e b) 
do n.º 1 do artigo 30.º, a alínea a) do n.º 1 
do artigo 31.º, o artigo 32.º e a alínea c) do 
n.º 2 do artigo 34.º,

Tendo em conta o Tratado da União 
Europeia, nomeadamente as alíneas a) e b) 
do n.º 1 do artigo 30.º, a alínea a) do n.º 1 
do artigo 31.º, o artigo 32.º e a alínea b) do 
n.º 2 do artigo 34.º,

Alteração 3
Citação 2 bis (nova)

Tendo em conta o parecer da Autoridade 
Europeia para a protecção de dados, de 4 
de Abril de 2007,

Alteração 4
Considerando 1

(1) O Conselho da União Europeia 
considera de importância fundamental a
criação de um espaço de liberdade, de 
segurança e de justiça, que é um anseio 
primordial dos povos dos Estados reunidos 
na União.

(1) O Conselho da União Europeia 
considera de importância fundamental um 
espaço de liberdade, de segurança e de 
justiça, que é primordial para os povos da
União Europeia.

Alteração 5
Considerando 2 bis (novo)

(2 bis) A presente Decisão-Quadro 
respeita os direitos fundamentais assim 
como os princípios reconhecidos, 
nomeadamente, pela Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia. A 
presente decisão visa, nomeadamente,
assegurar que os direitos fundamentais ao 
respeito pela vida privada e pelas 
comunicações dos cidadãos, bem como 
pela protecção dos dados de carácter 
pessoal que lhes digam respeito, conforme 
consagrado nos artigos 7° e 8° da Carta, 
sejam plenamente respeitados.

Alteração 6
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Considerando 10

(10) Esses requisitos foram satisfeitos pelo 
Tratado de Prüm, de 27 de Maio de 2005, 
entre o Reino da Bélgica, a República 
Federal da Alemanha, o Reino de Espanha, 
a República Francesa, o Grão-Ducado do 
Luxemburgo, o Reino dos Países Baixos e 
a República da Áustria, relativo ao 
aprofundamento da cooperação 
transfronteiras em particular no domínio da 
luta contra o terrorismo, a criminalidade 
transfronteiras e a migração ilegal. Para 
que os requisitos mais importantes do 
Programa da Haia possam ser cumpridos 
por todos os Estados-Membros e os seus 
objectivos em termos de calendário 
possam ser atingidos, é necessário tornar 
aplicáveis a todos os Estados-Membros as 
partes essenciais do Tratado de Prüm. A 
presente decisão do Conselho deverá, 
portanto, basear-se nas principais 
disposições do Tratado de Prüm.

(10) Esses requisitos foram satisfeitos pelo 
Tratado de Prüm, de 27 de Maio de 2005, 
entre o Reino da Bélgica, a República 
Federal da Alemanha, o Reino de Espanha, 
a República Francesa, o Grão-Ducado do 
Luxemburgo, o Reino dos Países Baixos e 
a República da Áustria, relativo ao 
aprofundamento da cooperação 
transfronteiras em particular no domínio da 
luta contra o terrorismo, a criminalidade 
transfronteiras e a migração ilegal. Para 
dar cumprimento aos requisitos mais 
importantes do programa da Haia em todos
os Estados-Membros, é necessário tornar 
aplicáveis a todos os Estados-Membros o
Tratado de Prüm. A presente decisão do 
Conselho inclui, portanto, algumas das 
principais disposições do Tratado de Prüm, 
designadamente as disposições 
relacionadas com a cooperação policial e 
judiciária na União Europeia.

Alteração 7
Considerando 11 bis (novo)

(11 bis) Estas melhorias no intercâmbio 
de informações constituem um progresso 
na disponibilização de informações aos 
agentes responsáveis pela aplicação da lei 
nos Estados-Membros. É necessário 
garantir a existência de razões para 
efectuar consultas automatizadas nas 
bases de dados nacionais de análise de 
ADN e de identificação dactiloscópica, 
sempre que estejam em causa dados de 
carácter pessoal.

Justificação

Um sistema de dois níveis para o acesso aos dados de carácter pessoal combina o princípio 
de disponibilidade (consultas automatizadas e recíprocas nas bases de dados nacionais) com
uma abordagem mais tradicional (consulta após um pedido fundamentado, após um acerto
("hit").
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Alteração 8
Considerando 15

(15) Sob reserva de certas condições, os 
Estados-Membros deverão poder fornecer 
dados pessoais e não pessoais a fim de 
melhorar o intercâmbio de informações 
relativas a eventos importantes com 
dimensão transfronteiras.

(15) Sob reserva de certas condições, os 
Estados-Membros deverão poder fornecer 
dados pessoais e não pessoais a fim de 
melhorar o intercâmbio de informações 
relativas a eventos importantes com 
dimensão transfronteiras, no propósito de 
prevenir atentados terroristas. A 
comunicação das informações deve ser
necessária e proporcional, uma vez que se 
baseia em circunstâncias particulares que 
permitem supor que serão cometidas
infracções penais.

Justificação

Cabe referir os capítulos 3 e 4, uma vez que se baseiam na hipótese de que há razões que 
levam a admitir que as pessoas em causa irão cometer uma infracção penal, e não na 
hipótese de esta última ocorrer (ou na possibilidade objectiva de ela ocorrer).

Alteração 9
Considerando 15 bis (novo)

(15 bis) A Europol deve ter acesso 
indirecto a bases de dados nacionais,
desde que os Estados-Membros estejam de 
acordo.

Alteração 10
Considerando 16

(16) Uma vez que a cooperação 
internacional, em particular em matéria de 
luta contra a criminalidade transfronteiras, 
deverá continuar a ser melhorada, a 
presente decisão, além de melhorar o 
intercâmbio de informações, deverá 
permitir nomeadamente uma cooperação 
mais estreita entre entidades policiais, por 
exemplo através de operações de segurança 
conjuntas (tais como patrulhas conjuntas) e 
de intervenção transfronteiras na 
eventualidade de um perigo imediato de 

(16) Uma vez que a cooperação 
internacional, em particular em matéria de 
luta contra a criminalidade transfronteiras, 
deverá continuar a ser melhorada, a 
presente decisão, além de melhorar o 
intercâmbio de informações, deverá 
permitir nomeadamente uma cooperação 
mais estreita entre entidades policiais, por 
exemplo através de operações de segurança 
conjuntas (tais como patrulhas conjuntas).
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vida ou de ferimentos graves.

Justificação

A regulamentação sobre a intervenção transfronteiras na eventualidade de um perigo 
imediato de vida ou de ferimentos graves foi excluída da presente proposta.

Alteração 11
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) O sistema "hit/no hit" (acerto/não 
acerto) oferece uma estrutura que permite 
comparar perfis anónimos, em que os 
dados adicionais de carácter pessoal só 
são intercambiados uma vez detectado um 
acerto, e garante um sistema adequado de 
protecção de dados, sendo implícito que a 
transmissão de dados pessoais para outro 
Estado-Membro exige um nível adequado 
de protecção de dados 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.

Justificação

Embora a presente iniciativa apenas autorize a transmissão de dados entre os 
Estados-Membros, o nível de protecção estabelecido deve ser adequado (e harmonizado).

Alteração 12
Considerando 18 bis (novo)

(18 bis) As categorias específicas de dados 
relativos à origem racial ou étnica, às 
opiniões políticas, às convicções religiosas 
ou filosóficas, à filiação partidária ou 
sindical, à orientação sexual e à saúde só 
devem ser tratadas em caso de absoluta 
necessidade e de forma proporcional ao 
objectivo de um caso particular, e na 
observância de garantias específicas.
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Alteração 13
Considerando 18 ter (novo)

(18 ter) Estas regras específicas sobre a 
protecção de dados são criadas na 
ausência de uma decisão-quadro do 
terceiro pilar sobre a protecção de dados. 
Uma vez aprovada, a presente 
decisão-quadro será aplicável ao conjunto
da cooperação policial e judiciária no 
domínio penal.

Justificação

Este novo considerando exprime uma preferência por um quadro de largo espectro em 
matéria de protecção de dados, em detrimento de abordagens fragmentárias, uma vez que 
uma abordagem mais genérica é mais susceptível de reforçar a confiança das pessoas em 
causa. Porém, esta sucessão de regras deve basear-se na decisão-quadro relativa à 
protecção de dados.

Alteração 14
Considerando 18 quater (novo)

(18 quater) Sublinha a necessidade de o 
Conselho adaptar a decisão-quadro 
relativa a certos direitos processuais1 o 
mais rapidamente possível, a fim de 
estabelecer um certo número de regras 
mínimas sobre a disponibilidade de 
assistência jurídica às pessoas nos 
Estados-Membros. 
1 Actualmente em fase de discussão no CSL

Justificação

Na ausência desta directiva-quadro, os únicos limites impostos à legislação nacional são os 
princípios e os direitos fundamentais visados no artigo 7°, segundo parágrafo (com a última 
redacção que lhe foi conferida).

Alteração 15
Considerando 18 quinquies (novo)

(18 quinquies) Lembra que, no que diz 
respeito ao fornecimento de informações e 
de assistência em relação a grandes
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eventos e a manifestações de massa, o 
quadro global deve ser compatibilizado 
com a acção comum 97/339/JAI, de 26 de 
Maio de 1997, adoptada pelo Conselho 
com base no artigo K.3 do Tratado da 
União Europeia relativa à cooperação em 
matéria de ordem e segurança públicas1, e 
com a Resolução do Conselho de 29 de 
Abril de 20042 sobre a segurança das 
reuniões do Conselho Europeu e de 
outros eventos susceptíveis de terem um 
impacto comparável, e com a iniciativa do 
Reino dos Países Baixos com vista à 
adopção da decisão do Conselho relativa
ao reforço da cooperação policial 
transfronteiriça aquando de eventos 
reunindo um grande número de pessoas 
provenientes de vários Estados-Membros 
e por ocasião dos quais a acção policial 
visa acima de tudo manter a ordem e a 
segurança públicas, assim como prevenir 
e reprimir crimes.
1 JO L 147 de 5.6.1997.
2 JO C 116 de 30.4.2004, p. 18.

Justificação

Este quadro geral tem de ser coordenado com instrumentos específicos.

Alteração 16
Considerando 20 bis (novo)

(20 bis) No que diz respeito ao tratamento 
de dados pessoais, a presente decisão 
respeita os princípios estabelecidos na 
Convenção n° 108 do Conselho da 
Europa sobre a protecção das pessoas 
relativamente ao tratamento automatizado 
de dados de carácter pessoal, de 28 de 
Janeiro de 1981, e o seu protocolo 
adicional de 8 de Novembro de 2001, e 
tem em conta a Recomendação n° R(87) 
15 do Conselho de Ministros aos Estados-
Membros, de 17 de Setembro de 1987, que 
regulamenta a utilização de dados de 
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carácter pessoal no sector da polícia.

Justificação

Na ausência de uma decisão-quadro sobre a protecção dos dados do terceiro pilar, é 
necessário fazer uma referência a estes instrumentos jurídicos internacionais.

Alteração 17
Artigo 1, parágrafo 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 enumeradas no artigo 2° 
da Decisão-Quadro do Conselho, de 13 de 
Junho de 2002, relativa ao mandado de 
captura europeu e aos procedimentos de 
entrega entre os Estados-Membros 
(2002/584/JAI)1. Para esse efeito, a 
presente decisão contém regras nos 
seguintes domínios:
1 JO L 190 de 18.7.2002, p. 1.
(Esta alteração aplica-se ao conjunto do 
texto. Caso seja aprovada, deverão ser 
introduzidas as adaptações 
correspondentes.)

Alteração 18
Artigo 1, alínea d)

d) Disposições relativas às condições e ao 
procedimento para o estabelecimento de 
cooperação policial nas fronteiras através 
de várias medidas (Capítulo 5).

d) Disposições relativas às condições e ao 
procedimento para o estabelecimento de 
cooperação policial nas fronteiras através 
de várias medidas definidas (Capítulo 5).

Alteração 19
Artigo 1, n° 4 bis (novo)
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4 bis. Disposições relativas à protecção de 
dados (Capítulo 6)

Justificação

As regras relativas à protecção de dados constituem uma parte essencial da presente 
proposta, na medida em que estabelecem um equilíbrio entre medidas "intrusivas" e a 
protecção dos direitos fundamentais. Cabe por conseguinte destacá-las.

Alteração 20
Artigo 1 bis (novo)

Artigo 1° bis
Para efeitos da presente decisão, 

entende-se por:
1)" infracções penais", as infracções 
enumeradas no artigo 2° da 
Decisão-Quadro do Conselho 
2002/584/JAI, de 13 de Junho de 2002, 
relativa ao mandado de detenção europeu 
e aos processos de entrega entre os 
Estados-Membros1

2) "atentados terroristas", as infracções 
penais enumeradas nos artigos 1° a 4° da 
Decisão-Quadro do Conselho 
2002/475/JAI, de 13 de Junho de 2002, 
relativa à luta contra o terorrismo2

3)"dados pessoais", qualquer informação 
relativa a uma pessoa singular 
identificada ou identificável ("pessoa em 
causa"); "pessoa identificável", uma 
pessoa que possa 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;
4) "tratamento de dados pessoais", 
qualquer operação ou conjunto de 
operações efectuadas sobre dados 
pessoais com ou sem meios 
automatizados, tais como a recolha, 
registo, organização, conservação, 
adaptação ou alteração, triagem, 
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recuperação, consulta, utilização, 
comunicação por transmissão, 
divulgação, ou qualquer outra forma de 
colocação à disposição, com comparação 
ou interconexão, bem como o bloqueio, 
apagamento ou destruição de dados. 
Considera-se também como tratamento de 
dados pessoais para efeitos da presente 
decisão a notificação relativa à existência 
ou não de um acerto;
5) "processo de consulta automatizado", 
o acesso directo a um ficheiro
automatizado de outra instância, de modo 
a que a consulta não requeira intervenção 
humana;
6) "marcação de dados" a inserção de 
uma marca nos dados pessoais 
armazenados, sem com isso se pretender 
limitar o seu futuro tratamento;
7) "bloqueio de dados", a inserção de  
uma marca nos dados pessoais 
armazenados, sem com isso se pretender 
limitar o seu futuro tratamento;
8) "parte não codificante do ADN", zonas
cromossomáticas que não contêm 
expressão genética, ou seja, que não 
fornecem informações sobre 
características hereditárias específicas.
1 JO L 190 de 18.7.2002.
2 JO L 164 de 22.6.2002.

Justificação

O presente artigo inclui as definições que figuravam anteriormente no artigo 26° e no n° 1 do 
artigo 16°, e define também dados pessoais (na ausência de um quadro geral sobre este 
assunto) e infracções penais (a fim de estabelecer um certo nível de harmonização das regras 
sobre o acesso às bases de dados de outros Estados-Membros). As infracções enumeradas no 
mandado de detenção europeu são mais susceptíveis de violar o espaço de liberdade, de 
segurança e de justiça que as infracções menores. Por isso, a fim de satisfazer os imperativos
de subsidiariedade e de proporcionalidade, só aquelas infracções deveriam ser abrangidas 
pela presente decisão.

Alteração 21
Artigo 1 ter (novo)
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Artigo 1° ter
Os Estados-Membros providenciarão por 
uma clara distinção entre os dados 
pessoais relativos às:
– pessoas suspeitas da autoria de ou da
participação numa infracção penal,
– pessoas condenadas por uma infracção 
penal,
– pessoas sobre quem existam razões 
pertinentes para admitir que possam vir a 
cometer uma infracção penal,
– pessoas que sejam consideradas 
possíveis testemunhas em investigações 
sobre infracções penais ou num futuro 
processo penal,
– pessoas sobre quem haja razões 
pertinentes para admitir que possam vir a 
ser vítimas de uma infracção penal,
– pessoas que possam fornecer 
informações sobre uma infracção penal,
– pessoas de contacto ou associadas a 
uma das pessoas anteriormente referidas, 
e
– às pessoas não incluídas em nenhuma 
das categorias anteriormente referidas,

Alteração 22
Artigo 2, n° 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 a mantêm 
ficheiros nacionais de análise de ADN para 
efeitos de investigação de infracções 
penais. O tratamento dos dados pessoais 
mantidos em tais ficheiros, será efectuado 
nos termos da presente decisão, em 
conformidade com as regras de protecção 
de dados estabelecidas no Capítulo 6, em 
conformidade com a legislação nacional 
aplicável a esse tratamento.
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Justificação

Os termos "tratamento dos dados pessoais", tal como definidos no artigo 2° bis, visam
clarificar que as disposições relativas à protecção de dados são igualmente aplicáveis à 
recolha de (novos) dados (e não apenas aos dados já conservados).

Alteração 23
Artigo 2, n° 2

2. Para efeitos da aplicação da presente 
decisão, os Estados-Membros asseguram a 
disponibilidade de índices de referência 
relativos aos dados contidos nos ficheiros 
nacionais de análise de ADN, referidos na 
primeira frase do n.º 1. Tais índices de 
referência apenas conterão os perfis de 
ADN obtidos a partir da parte não 
codificante do ADN e um número de 
referência. Os índices de referência não 
deverão conter nenhuns dados que 
permitam a identificação directa da pessoa 
em causa. Os índices de referência que não 
podem ser atribuídos a nenhuma pessoa 
("perfis de ADN não identificados") serão 
reconhecíveis como tais.

2. Para efeitos da aplicação da presente 
decisão, os Estados-Membros asseguram o 
acesso a índices de referência relativos aos 
dados contidos nos ficheiros nacionais de 
análise de ADN, abertos para efeitos de 
investigação das infracções penais 
referidas no artigo 1° bis. Tais índices de 
referência apenas conterão os perfis de 
ADN obtidos a partir da parte não 
codificante do ADN e um número de 
referência. Os índices de referência não 
deverão conter nenhuns dados que 
permitam a identificação directa da pessoa 
em causa. Os índices de referência que não 
podem ser atribuídos a nenhuma pessoa 
("perfis de ADN não identificados") serão 
reconhecíveis como tais.

Justificação

O termo "acesso" em vez de "disponibilidade " clarifica que os dois sistemas não são 
semelhantes, tal como referido no considerando 11 bis. A referência à abertura dos ficheiros 
nacionais de análise de ADN para fins de investigação de infracções penais sublinha que é 
inadmissível a pesquisa noutros tipos de ficheiros de ADN, como os estabelecidos para fins 
de saúde e de investigação.

Alteração 24
Artigo 3, n° 1

1. Para efeitos de investigação de
infracções penais, os Estados-Membros 
permitirão que os pontos de contacto 
nacionais, referidos no artigo 6.º, tenham 
acesso aos índices de referência dos seus 
ficheiros de análise de ADN, com direito a 
efectuar consultas automatizadas mediante 

1. Para efeitos de investigação das
infracções penais tal como definidas no 
artigo 1° bis, os Estados-Membros 
permitirão que os pontos de contacto 
nacionais, referidos no artigo 6.º, tenham 
acesso aos índices de referência dos seus 
ficheiros de análise de ADN, com direito a 
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comparação de perfis de ADN. As 
consultas apenas poderão ser feitas em 
casos concretos e em conformidade com a 
legislação nacional do Estado-Membro 
requerente.

efectuar consultas automatizadas mediante 
comparação de perfis de ADN. As 
consultas apenas poderão ser feitas em 
casos concretos e em conformidade com as 
regras em matéria de protecção de dados 
estabelecidas no Capítulo 6 e com a 
legislação nacional do Estado-Membro 
requerente.

Alteração 25
Artigo 4, nº 1

1. Para efeitos de investigação de 
infracções penais, os Estados-Membros 
comparam, de comum acordo e através dos 
seus pontos de contacto nacionais, os perfis 
de ADN dos seus perfis não identificados 
com todos os perfis de ADN contidos nos 
índices de referência dos outros ficheiros 
nacionais de análise de ADN. A 
transmissão e a comparação são feitas de 
forma automatizada. Os perfis de ADN não 
identificados só serão transmitidos para 
efeitos de comparação se tal transmissão 
estiver prevista na legislação nacional do 
Estado-Membro requerente.

1. Para efeitos de investigação de 
infracções penais tal como definidas no 
artigo 1º bis, os Estados-Membros 
comparam, de comum acordo e através dos 
seus pontos de contacto nacionais, os perfis 
de ADN dos seus perfis não identificados 
com todos os perfis de ADN contidos nos 
índices de referência dos outros ficheiros 
nacionais de análise de ADN. A 
transmissão e a comparação são feitas de 
forma automatizada. Os perfis de ADN não 
identificados só serão transmitidos para 
efeitos de comparação se tal transmissão 
estiver prevista na legislação nacional do 
Estado-Membro requerente.

Alteração 26
Artigo 5

No caso de se verificar o acerto de perfis 
de ADN em resultado dos procedimentos 
previstos nos artigos 3º e 4º, a transmissão 
de outros dados pessoais relacionados com 
os índices de referência, bem como de 
outras informações, é feita em 
conformidade com a legislação nacional do 
Estado-Membro requerido, incluindo as 
disposições em matéria de auxílio 
judiciário.

No caso de se verificar o acerto de perfis 
de ADN em resultado dos procedimentos 
previstos nos artigos 3º e 4º, a transmissão 
de outros dados pessoais relacionados com 
os índices de referência, bem como de 
outras informações, é feita em 
conformidade com a legislação nacional do 
Estado-Membro requerido, incluindo as 
disposições em matéria de auxílio 
judiciário e com as regras em matéria de 
protecção de dados estabelecidas no 
Capítulo 6.
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Justificação

A referência à protecção de dados é particularmente importante, na medida em que o 
Capítulo 6 define os dados pessoais aos quais é possível ter acesso, de forma a estabelecer 
regras comuns a todos os Estados-Membros (e não se basear exclusivamente na legislação 
nacional de cada Estado-Membro).

Alteração 27
Artigo 6

1. Cada Estado-Membro designará um 
ponto de contacto nacional para a 
transmissão de dados referida nos 
artigos 3º e 4º. As competências dos 
pontos de contacto nacionais regem-se 
pela legislação nacional aplicável.

Suprimido

2. Os pormenores técnicos dos 
procedimentos descritos nos artigos 3º e 4º 
serão regulados pelas medidas de 
execução, na acepção do artigo 34º.

Justificação

Esta disposição é transferida para o Capítulo 7 (disposições de execução e finais).

Alteração 28
Artigo 7, parte 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 referente à prática de 
infracções penais tal como definidas no 
artigo 1º bis, 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:

Alteração 29
Artigo 7, nº 1 bis (novo)



PE 386.698v01-00 20/36 PR\661184PT.doc

PT

1 bis. A recolha do material genético 
apenas poderá ser efectuada ao abrigo da 
legislação nacional e para fins específicos 
e deve obedecer aos requisitos da 
necessidade e proporcionalidade. 

Justificação

É conveniente salientar o respeito dos direitos e princípios fundamentais nos casos que 
envolvam a recolha de material genético.

Alteração 30
Artigo 8

Para efeitos da aplicação da presente 
decisão, os Estados-Membros asseguram a 
disponibilidade de índices de referência 
relativos aos dados contidos nos sistemas 
automatizados nacionais de identificação 
dactiloscópica, criados para fins de 
prevenção e investigação de infracções 
penais. Tais índices de referência conterão 
apenas dados dactiloscópicos e um número 
de referência. Os índices de referência não 
deverão conter nenhuns dados que 
permitam a identificação directa da pessoa 
em causa. Os índices de referência que não 
podem ser atribuídos a nenhuma pessoa 
("dados dactiloscópicos não identificados") 
serão reconhecíveis como tais.

Para efeitos da aplicação da presente 
decisão, os Estados-Membros asseguram o 
acesso aos índices de referência relativos 
aos dados contidos nos sistemas 
automatizados nacionais de identificação 
dactiloscópica, criados para fins de 
prevenção e investigação de infracções 
penais. Tais índices de referência conterão 
apenas dados dactiloscópicos e um número 
de referência. Os índices de referência não 
deverão conter nenhuns dados que 
permitam a identificação directa da pessoa 
em causa. Os índices de referência que não 
podem ser atribuídos a nenhuma pessoa 
("dados dactiloscópicos não identificados") 
serão reconhecíveis como tais.

Alteração 31
Artigo 9, nº 1

1. Para efeitos de prevenção e investigação 
de infracções penais, os Estados-Membros 
permitirão que os pontos de contacto 
nacionais, referidos no artigo 11º, tenham 
acesso aos índices de referência dos seus 
sistemas automatizados de identificação 
dactiloscópica criados para esses fins, com 
direito a efectuar consultas automatizadas 
mediante comparação de dados 
dactiloscópicos. As consultas apenas 
poderão ser feitas em casos concretos e em 

1. Para efeitos de prevenção e investigação 
de infracções penais tal como definidas no 
artigo 1º bis, os Estados-Membros 
permitirão que os pontos de contacto 
nacionais, referidos no artigo 11º, tenham 
acesso aos índices de referência dos seus 
sistemas automatizados de identificação 
dactiloscópica criados para esses fins, com 
direito a efectuar consultas automatizadas 
mediante comparação de dados 
dactiloscópicos. As consultas apenas 
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conformidade com a legislação nacional do 
Estado-Membro requerente.

poderão ser feitas em casos concretos e em 
conformidade com as regras em matéria 
de protecção de dados estabelecidas no 
Capítulo 6 e a legislação nacional do 
Estado-Membro requerente.

Alteração 32
Artigo 10

No caso de se verificar coincidência de 
dados dactiloscópicos em resultado do 
procedimento previsto no artigo 9º, a 
transmissão de outros dados pessoais 
relacionados com os índices de referência, 
bem como de outras informações, é feita 
em conformidade com a legislação 
nacional do Estado-Membro requerido, 
incluindo as disposições em matéria de 
auxílio judiciário.

No caso de se verificar coincidência de 
dados dactiloscópicos em resultado do 
procedimento previsto no artigo 9º, a 
transmissão de outros dados pessoais 
relacionados com os índices de referência, 
bem como de outras informações, é feita 
em conformidade com a legislação 
nacional do Estado-Membro requerido, 
incluindo as disposições em matéria de 
auxílio judiciário e com as regras em 
matéria de protecção de dados 
estabelecidas no Capítulo 6.

Justificação

A referência à protecção de dados é particularmente importante, na medida em que o 
Capítulo 6 (na versão alterada) define os dados pessoais aos quais é possível ter acesso, de 
forma a estabelecer regras comuns a todos os Estados-Membros (e não se basear 
exclusivamente na legislação nacional de cada Estado-Membro).

Alteração 33
Artigo 11

1. Cada Estado-Membro designará um 
ponto de contacto nacional para a 
transmissão de dados referida no 
artigo 9º. As competências dos pontos de 
contacto nacionais regem-se pela 
legislação nacional aplicável.

Suprimido

2. Os pormenores técnicos do 
procedimento descrito no artigo 9º serão 
regulados por medidas de execução, na 
acepção do artigo 34º.
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Justificação

Esta disposição é transferida para o Capítulo 7 (disposições de execução e finais).

Alteração 34
Artigo 12, nº 1

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 nº 2, 
tenham acesso aos seguintes dados 
contidos nos registos nacionais de veículos, 
com direito a efectuar consultas em casos 
concretos:

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, os Estados-Membros permitirão 
que os pontos de contacto nacionais das 
outros Estados-Membros, referidos no nº 2, 
tenham acesso aos seguintes dados 
contidos nos registos nacionais de veículos, 
com direito a efectuar consultas em casos 
concretos:

a) Dados relativos aos proprietários ou 
utentes; e

a) Dados relativos aos proprietários ou 
utentes; e

b) Dados relativos aos veículos. b) Dados relativos aos veículos.

A consulta apenas poderá ser feita 
utilizando um número completo de 
identificação de um veículo ou uma 
matrícula completa. As consultas apenas 
poderão ser efectuadas em conformidade 
com a legislação nacional do 
Estado-Membro que a efectua.

A consulta apenas poderá ser feita 
utilizando um número completo de 
identificação de um veículo ou uma 
matrícula completa. As consultas apenas 
poderão ser efectuadas em conformidade 
com as regras em matéria de protecção de 
dados estabelecidas no Capítulo 6 e a 
legislação nacional do Estado-Membro que 
a efectua.

Justificação

A supressão das palavras "segurança e ordem públicas" enquanto motivos autónomos para a 
consulta automatizada dos dados contidos nos registos nacionais de veículos deve-se à 
indeterminação dos conceitos (na ausência de uma relação com um evento específico) e ao 
facto de as preocupações em matéria de segurança e ordem públicas já serem abrangidas 
pela necessidade de proceder à investigação de infracções penais ou outras (nomeadamente 
de carácter administrativo).

Alteração 35
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Artigo 12, nº 2

2. Para efectuar as transmissões de dados 
a que se refere o nº 1, cada 
Estado-Membro designará um ponto de 
contacto nacional para receber os 
pedidos. As competências dos pontos de 
contacto nacionais regem-se pela 
legislação nacional aplicável. Os 
pormenores técnicos do procedimento 
descrito no artigo 9º serão regulados por 
medidas de execução, na acepção do 
artigo 34º.

Suprimido

Justificação

Esta disposição é transferida para o Capítulo 7 (disposições de execução e finais).

Alteração 36
Artigo 14, nº 1

1. Para efeitos de prevenção de infracções 
penais e de manutenção da segurança e 
ordem públicas, relacionadas com grandes 
eventos de alcance transfronteiriço, em 
especial no âmbito do desporto ou das 
reuniões do Conselho Europeu, os 
Estados-Membros transmitirão entre si, 
quer a pedido quer por iniciativa própria, 
dados relativos a pessoas quando a 
existência de condenações por sentença 
transitada em julgado ou outras 
circunstâncias justifiquem a presunção de 
que essas pessoas vão cometer infracções 
penais no âmbito de tais eventos ou 
pressupõem uma ameaça para a segurança 
e ordem públicas, na medida em que essa 
transmissão seja admissível em 
conformidade com a legislação nacional do 
Estado-Membro transmissor.

1. Para efeitos de prevenção de infracções 
penais e de manutenção da segurança e 
ordem públicas, relacionadas com grandes 
eventos de alcance transfronteiriço, em 
especial no âmbito do desporto ou das 
reuniões do Conselho Europeu, os 
Estados-Membros transmitirão entre si, 
quer a pedido quer por iniciativa própria, 
dados relativos a pessoas tal como 
definidos no artigo 1º bis quando a 
existência de condenações por sentença 
transitada em julgado ou outras 
circunstâncias justifiquem a presunção de 
que essas pessoas vão cometer infracções 
penais no âmbito de tais eventos ou 
pressupõem uma ameaça para a segurança 
e ordem públicas, na medida em que essa 
transmissão seja admissível em 
conformidade com a legislação nacional do 
Estado-Membro transmissor e necessária e 
proporcionada numa sociedade 
democrática e para fins específicos.



PE 386.698v01-00 24/36 PR\661184PT.doc

PT

Justificação

O artigo 1º bis (novo) propõe uma melhor definição dos dados pessoais que podem ser 
transmitidos.

Alteração 37
Artigo 15

Cada Estado-Membro designará um 
ponto de contacto nacional para a 
transmissão de dados referida nos 
artigos 13º e 14º. As competências dos 
pontos de contacto nacionais regem-se 
pela legislação nacional aplicável.

Suprimido

Justificação

Esta disposição é transferida para o Capítulo 7 (disposições de execução e finais).

Alteração 38
Artigo 16, nº 1

1. Com o objectivo de prevenir atentados 
terroristas, os Estados-Membros poderão 
transmitir, aos pontos de contacto 
nacionais dos outros Estados-Membros 
referidos no nº 3, em conformidade com a 
legislação nacional, em casos concretos e 
sem pedido, os dados pessoais e as 
informações referidas no nº 2, na medida 
em que seja necessário porque 
determinados factos justificam a presunção 
de que as pessoas em causa vão cometer 
infracções penais na acepção dos 
artigos 1º a 3º da 
Decisão-Quadro 2002/475/JAI do 
Conselho, de 13 de Junho de 2002, 
relativa à luta contra o terrorismo.

1. Com o objectivo de prevenir atentados 
terroristas tal como definidos no artigo 1º 
bis, os Estados-Membros poderão 
transmitir, aos pontos de contacto 
nacionais dos outros Estados-Membros, em 
conformidade com a legislação nacional, 
os princípios elementares de direito e os 
direitos fundamentais, em casos concretos 
e sem pedido, os dados pessoais e as 
informações referidas no nº 2, na medida 
em que seja necessário porque
determinados factos justificam a presunção 
de que as pessoas em causa vão cometer 
atentados terroristas.

Justificação

Os critérios para a transmissão de informações devem ser o direito internacional e 
comunitário, e não apenas a legislação nacional.
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Alteração 39
Artigo 16, nº 2

2. Os dados e informações a transmitir 
compreenderão os apelidos, nomes, data e 
lugar de nascimento, bem como a 
descrição dos factos que justificam a 
presunção mencionada no nº 1.

2. Os dados e informações a transmitir 
compreenderão apenas os dados pessoais 
tal como definidos no artigo 1º bis e a 
descrição dos factos que justificam a 
presunção mencionada no nº 1.

Justificação

O artigo 1º bis (novo) propõe uma melhor definição dos dados pessoais que podem ser 
transmitidos.

Alteração 40
Artigo 16, nº 3

3. Cada Estado-Membro designará um 
ponto de contacto nacional para o 
intercâmbio de dados com os pontos de 
contacto nacionais dos outros 
Estados-Membros. As competências de 
cada ponto de contacto nacional regem-se 
pela legislação nacional aplicável.

Suprimido

Justificação

Esta disposição é transferida para o Capítulo 7 (disposições de execução e finais).

Alteração 41
Artigo 16, nº 4 bis (novo)

4 bis. Independentemente de tais 
condições, os dados pessoais só poderão 
ser tratados para os fins estabelecidos no 
nº 1. Os dados transmitidos devem ser 
imediatamente suprimidos logo que forem 
atingidos os fins mencionados no nº 1 ou 
quando já não possam sê-lo. Em todo o 
caso, tais dados deverão ser suprimidos o 
mais tardar dois anos após a data de 
transmissão.
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Justificação

Devido à necessidade especial de proteger os indivíduos em caso de transmissão de dados ao 
abrigo do presente artigo, é necessária uma regra restritiva em matéria de conservação e 
supressão dos dados, semelhante à estabelecida para os eventos importantes.

Alteração 42
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. Os funcionários dos Estados-Membros 
de acolhimento estarão sujeitos à 
legislação nacional do Estado-Membro de 
acolhimento. 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 as 
instruções e, regra geral, na presença de 
funcionários do Estado-Membro de 
acolhimento. 

Justificação

É essencial uma definição clara do direito aplicável às intervenções conjuntas para obter 
resultados. As disposições relativas às competências de entidade pública atribuídas aos 
funcionários dos outros Estados-Membros não são suficientemente claras. Além disso, a 
possibilidade de exercer competências de entidade pública sem a presença de funcionários do 
Estado-Membro de acolhimento deve ser estritamente limitada.

Alteração 43
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Artigo 19, nº 1

1. Os funcionários de um Estado-Membro 
de acolhimento que se encontrem no 
território de outro Estado-Membro no 
âmbito de uma intervenção conjunta 
poderão aí fazer uso do seu uniforme de 
serviço nacional. Poderão fazer uso do 
porte de armas de serviço, munições e 
equipamentos permitidos pela legislação 
nacional do Estado-Membro de origem. Os 
Estados-Membros podem proibir o porte de 
certas armas de serviço, munições e 
equipamentos pelos funcionários do 
Estado-Membro de origem.

1. Os funcionários de um Estado-Membro 
de acolhimento poderão fazer uso do porte 
de armas de serviço, munições e 
equipamentos permitidos pela legislação 
nacional do Estado-Membro de origem. Os 
Estados-Membros podem proibir o porte de 
certas armas de serviço, munições e 
equipamentos pelos funcionários do 
Estado-Membro de origem se a sua 
própria legislação aplicar essa mesma 
proibição aos seus próprios funcionários.

Justificação

A parte suprimida foi transferida para o nº 2 bis (novo) do presente artigo. É conveniente 
alinhar as disposições relativas ao porte de armas de serviço pelos funcionários dos outros 
Estados-Membros com as disposições aplicáveis aos funcionários nacionais.

Alteração 44
Artigo 19, nº 2 bis (novo)

2 bis. Os funcionários de um 
Estado-Membro de acolhimento que se 
encontrem no território de outro 
Estado-Membro no âmbito de uma 
intervenção conjunta poderão aí fazer uso 
do seu uniforme de serviço nacional. 
Todos os membros de uma intervenção 
conjunta devem usar um sinal distintivo. 
O Estado-Membro de acolhimento deve 
emitir um documento de acreditação 
destinado aos funcionários dos outros 
Estados-Membros que inclua o nome, a 
patente e uma fotografia digitalizada do 
funcionário.

Justificação

Estas disposições, que se inspiram no compromisso relativo às “equipas de intervenção 
rápida nas fronteiras”, afiguram-se oportunas para efeitos de identificação de uma 
"intervenção conjunta", que é muito mais do que a soma dos seus elementos.
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Alteração 45
Artigo 24, nº 1

1. Para efeitos do disposto no presente 
capítulo, entende-se por:

Suprimido

a) "Tratamento de dados pessoais", todo 
o tratamento ou processo de tratamento 
relativo a dados pessoais, com ou sem 
ajuda de procedimentos automatizados, 
como sejam a recolha, a armazenagem, a 
organização, a conservação, a adaptação 
ou modificação, a triagem, a leitura, a 
consulta, a utilização, a comunicação 
mediante transmissão, difusão ou 
qualquer outra forma de disponibilização, 
a combinação ou associação, bem como o 
bloqueio, o apagamento ou a destruição 
de dados; considera-se também como 
tratamento de dados pessoais para efeitos 
da presente decisão a notificação relativa 
à existência ou não de um acerto;
b) "Consulta automatizada", o acesso 
directo a uma base de dados automatizada 
de outra instância, de modo a que a 
consulta possa decorrer de forma 
totalmente automática;
c) "Marcação", a inserção de uma marca 
nos dados pessoais armazenados, sem 
com isso se pretender limitar o seu futuro 
tratamento;
d) "Bloqueio", a marcação dos dados 
pessoais armazenados, a fim de limitar o 
seu futuro tratamento.

Justificação

As definições figuram doravante no Capítulo 1.

Alteração 46
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 

2. As disposições seguintes são aplicáveis 
ao material genético (ADN) ou aos dados 
dactiloscópicos que sejam ou tenham sido 
recolhidos ou tratados em virtude da 
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nos capítulos precedentes. presente decisão, bem como à transmissão 
de outros dados pessoais abrangidos pelo 
seu âmbito de aplicação.

Justificação

Esta definição do âmbito de aplicação das disposições relativas à protecção dos dados de 
carácter pessoal foi proposta pela Autoridade Europeia para a Protecção de Dados (AEPD).

Alteração 47
Artigo 25, nº 3

3. O nº 2 não se aplica aos 
Estados-Membros que já iniciaram a 
transmissão de dados pessoais tal como 
prevista na presente decisão de acordo 
com o Tratado de 27 de Maio de 2005, 
entre o Reino da Bélgica, a República 
Federal da Alemanha, o Reino de 
Espanha, a República Francesa, o 
Grão-Ducado do Luxemburgo, o Reino 
dos Países Baixos e a República da 
Áustria, relativo ao aprofundamento da 
cooperação transfronteiras em particular 
no domínio da luta contra o terrorismo, a 
criminalidade transfronteiras e a 
migração ilegal (Tratado de Prüm).

Suprimido

Justificação

Esta derrogação é desnecessária, pois basta uma decisão do Conselho adoptada por 
unanimidade que determine se os requisitos foram cumpridos.

Alteração 48
Artigo 28, nº 2 bis (novo)

2 bis. As categorias específicas de dados 
relativos à origem racial ou étnica, às 
opiniões políticas, às convicções religiosas 
ou filosóficas, à filiação partidária ou 
sindical, à orientação sexual e à saúde só 
devem ser tratadas em caso de absoluta 
necessidade e de forma proporcional ao 
objectivo de um caso particular, e na 
observância de garantias específicas.
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Justificação

A transmissão de dados pessoais só deve incidir sobre dados individuais. Todos os outros 
dados devem ser objecto de um pedido específico das autoridades do Estado-Membro 
requerente e devem ser necessários.

Alteração 49
Artigo 28, nº 3, alínea b)

b) Transcorrido o prazo máximo previsto 
na legislação nacional do Estado-Membro 
transmissor para a conservação de dados, 
caso a entidade transmissora tenha 
assinalado esse prazo máximo à instância 
receptora no momento da transmissão.

b) Transcorrido o prazo máximo de dois 
anos, salvo nos casos previstos nos artigos 
14º e 16º.

Justificação

É necessário harmonizar o período de conservação dos dados, a fim de evitar disparidades 
em matéria de protecção de dados pessoais.

Alteração 50
Artigo 29, nº 2, alínea a)

a) Que sejam tomadas as medidas 
correspondentes ao estado actual da 
técnica a fim de assegurar a protecção e 
segurança dos dados, em especial a sua 
confidencialidade e integridade;

a) Que sejam tomadas as melhores
medidas técnicas disponíveis a fim de 
assegurar a protecção e segurança dos 
dados, em especial a sua confidencialidade 
e integridade;

Justificação

O critério relativo às melhores técnicas disponíveis (e não apenas a utilização dos 
instrumentos habituais) deve ser aplicado ao domínio da protecção dos dados.

Alteração 51
Artigo 30, nº 2, parte introdutória

2. A consulta automatizada de dados em 
virtude dos artigos 3º, 9º e 12º, bem como 
a comparação automatizada em virtude do 
artigo 4º, reger-se-ão pelas seguintes 
disposições:

Suprimido
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Justificação

As disposições relativas à documentação e ao registo cronológico devem ser aplicáveis em 
geral a todos os tipos de transmissão de dados (automatizada e não automatizada) e a todos 
os motivos invocados para os pedidos de transmissão de dados (nomeadamente os eventos 
importantes e a prevenção de atentados terroristas).

Alteração 52
Artigo 31, nº 1

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 
nº 1 do artigo 6º 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 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 

1. A entidade competente por força da 
legislação nacional deverá prestar à pessoa 
que é objecto de dados informações sobre 
a transmissão de dados a outros Estados-
Membros e as autorizações relativas a 
esses dados, 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 
nº 1 do artigo 6º 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 judicial, o direito a 
indemnização por danos ou outra forma de 
compensação. As modalidades para 
assegurar estes direitos e os motivos da 
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regulados pela legislação nacional do 
Estado-Membro em que a pessoa em causa 
faça valer os seus direitos.

restrição do direito à informação serão 
regulados pela legislação nacional do 
Estado-Membro em que a pessoa em causa 
faça valer os seus direitos.

Justificação

A pessoa que é objecto de dados deve ser informada da transmissão a outros Estados-
Membros dos dados a si relativos. É esta igualmente a opinião da Autoridade Europeia para 
a Protecção de Dados (AEPD).

Alteração 53
Artigo 32 bis (novo)

Artigo 32º bis
Os Estados-Membros tomarão as medidas 
adequadas para assegurar a plena 
aplicação das disposições do presente 
capítulo e determinarão sanções eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas a aplicar em 
caso de violação das mesmas, 
nomeadamente das disposições destinadas 
a garantir a confidencialidade e a 
segurança do tratamento de dados 
pessoais.

Justificação

Na ausência de uma decisão-quadro, é conveniente prever disposições relativas a sanções 
penais, a fim de evitar ou punir infracções às regras de protecção dos dados pessoais.

Alteração 54
Artigo -33 (novo)

Artigo -33
1. Cada Estado-Membro designará um ou 
mais pontos de contacto nacionais para a 
transmissão de dados referida nos 
artigos 3º, 4º, 9º, 12º, 14º e 16º.
2. As competências dos pontos de contacto 
nacionais regem-se pela legislação 
nacional aplicável. Os pontos de contacto 
nacionais devem estar sempre disponíveis.
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3. O acesso aos pontos de contacto 
nacionais está reservado às entidades de 
aplicação da lei. 
4. A lista de todos os pontos de contacto 
nacionais será publicada no Jornal 
Oficial da União Europeia.

Justificação

Este artigo introduz disposições mais gerais e pormenorizadas sobre os pontos de contacto 
nacionais.

Alteração 55
Artigo 33, nº 2

2. As declarações feitas nos termos do nº 1 
podem ser alteradas a qualquer momento, 
mediante declaração apresentada ao 
Secretariado-Geral do Conselho. O 
Secretariado-Geral do Conselho deve 
comunicar as declarações recebidas a todos 
os Estados-Membros e à Comissão.

2. As declarações feitas nos termos do nº 1 
podem ser alteradas a qualquer momento, 
mediante declaração apresentada ao 
Secretariado-Geral do Conselho. O 
Secretariado-Geral do Conselho deve 
comunicar as declarações recebidas a todos 
os Estados-Membros, ao Parlamento 
Europeu e à Comissão.

Justificação

O Parlamento Europeu deveria desempenhar um papel mais importante na aplicação da 
presente decisão.

Alteração 56
Artigo 33, nº 2 bis (novo)

2 bis. As declarações, com excepção das 
referidas no nº 4 do artigo 19º, serão 
publicadas no Jornal Oficial da União 
Europeia.

Justificação

Todas as declarações, com excepção das relativas a planos operacionais específicos, devem 
ser publicadas a fim de poderem ser objecto de controlo.

Alteração 57
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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 nº 2 do artigo 34º TUE.

O Conselho adoptará medidas de execução 
mediante uma decisão-quadro e após 
consulta do Parlamento Europeu.

Justificação

Alteração do instrumento.

Alteração 58
Artigo 35

Cada Estado-Membro suportará as 
despesas em que incorram as suas 
entidades no âmbito da aplicação do 
presente decisão. Em casos especiais, os 
Estados-Membros interessados poderão 
adoptar um sistema diferente.

1. Cada Estado-Membro suportará as 
despesas em que incorram as suas 
entidades no âmbito da aplicação dos 
Capítulos 2 e 4.

Justificação

Para que a cooperação seja eficaz, é necessário melhor definir quem deve suportar as 
despesas conexas.

Alteração 59
Artigo 35, nº 1 bis (novo)

1 bis. No que respeita à aplicação do 
Capítulo 5, os salários e custos associados 
dos funcionários que participem numa 
intervenção conjunta serão pagos pelo 
Estado-Membro de origem. Todos os 
custos operacionais serão suportados pelo 
Estado-Membro de acolhimento.

Justificação

Para que a cooperação seja eficaz, é necessário melhor definir quem deve suportar as 
despesas conexas.

Alteração 60
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Artigo 37, nº 2

2. Os Estados-Membros comunicarão ao 
Secretariado-Geral do Conselho e à 
Comissão o texto das disposições que 
transpõem para o respectivo direito 
nacional as obrigações decorrentes da 
presente decisão. Ao fazê-lo, cada Estado-
-Membro pode indicar que aplicará 
imediatamente a presente decisão nas suas 
relações com os Estados-Membros que 
tenham feito a mesma transmissão.

2. Os Estados-Membros comunicarão ao 
Secretariado-Geral do Conselho o texto das 
disposições que transpõem para o 
respectivo direito nacional as obrigações 
decorrentes da presente decisão. Ao fazê-
-lo, cada Estado-Membro pode indicar que 
aplicará imediatamente a presente decisão 
nas suas relações com os Estados-Membros 
que tenham feito a mesma transmissão. O 
Secretariado-Geral do Conselho deve 
comunicar as notificações recebidas a 
todos os Estados-Membros, ao 
Parlamento Europeu e à Comissão.

Justificação

Coordenação do artigo 37º com o artigo 33º.

Alteração 61
Artigo 37 bis (novo)

Artigo 37º bis
1. O Conselho procederá todos os anos a 
uma avaliação da execução e da 
aplicação administrativa, técnica e 
financeira da presente decisão.
2. As modalidades da consulta 
automatizada e da comparação dos perfis 
de ADN e dos dados dactiloscópicos serão 
avaliadas seis meses após a data de 
entrada em vigor da presente decisão. No 
que respeita aos dados do registo de 
matrícula de veículos, a primeira 
avaliação realizar-se-á três meses após 
esta data.
3. Os relatórios de avaliação serão 
transmitidos ao Parlamento Europeu e à 
Comissão.

Justificação

Devem ser estabelecidas medidas de controlo.
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