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Alteração 4
Josef Weidenholzer

Proposta de decisão
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) De modo a garantir a confiança dos 
consumidores no novo sistema eCall, os 
Estados-Membros devem assegurar a 
utilização adequada dos dados 
transferidos.

Or. de

Amendment 5
Josef Weidenholzer

Proposta de decisão
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Como mostra a experiência com outros 
sistemas de chamada de urgência, as 
chamadas eCall ativadas manualmente 
podem incluir, em alguns casos, pedidos de 
assistência. Se necessário, os 
Estados-Membros podem pôr em prática 
todas as medidas técnicas e organizativas 
adequadas para filtrar esses pedidos de 
assistência a fim de assegurar que só as 
verdadeiras chamadas de urgência sejam 
tratadas pelos PSAP de eCall.

(7) Como mostra a experiência com outros 
sistemas de chamada de urgência, as 
chamadas eCall ativadas manualmente 
podem incluir, em alguns casos, pedidos de 
assistência. Se necessário, os Estados 
Membros podem pôr em prática as 
medidas técnicas e organizativas 
adequadas para filtrar esses pedidos de 
assistência a fim de assegurar que só as 
verdadeiras chamadas de urgência sejam 
tratadas pelos PSAP de eCall.

Or. de

Alteração 6
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de decisão
Considerando 7-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(7-A) A disponibilização do serviço eCall 
deve ser precedida de uma campanha de 
sensibilização lançada pela Comissão e 
pelos Estados-Membros, que explique aos 
cidadãos as vantagens e funcionalidades 
do novo sistema. A campanha deverá 
realizar-se nos Estados-Membros, em 
colaboração com as autoridades 
nacionais e regionais, e ter como objetivo 
informar os utilizadores sobre a forma 
adequada de utilizar o sistema e, assim, 
evitar chamadas falsas.

Or. en

Alteração 7
Josef Weidenholzer

Proposta de decisão
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) É necessário familiarizar os 
cidadãos com a utilização, as 
funcionalidades e as disposições legais em 
matéria de proteção de dados, por meio de 
uma campanha de sensibilização a cargo 
da Comissão e dos Estados-Membros.

Or. de

Alteração 8
Wim van de Camp

Proposta de decisão
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) De forma a assegurar um acesso 
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equivalente de todos os cidadãos ao 112 e 
aos serviços de emergência, o nível de 
precisão e de fiabilidade da informação 
sobre a localização da pessoa que realiza 
uma chamada para o 112 através de um 
terminal móvel equipado com tecnologia 
GNSS deve ser idêntico ao de uma 
chamada eCall. O artigo 26.º da Diretiva 
2009/136/CE, relativo ao número único 
europeu de chamadas de emergência 
«112», prevê critérios de precisão e de 
fiabilidade para a localização da pessoa 
que efetua a chamada, a estabelecer pelas 
autoridades reguladoras competentes, 
podendo ainda a Comissão, após consulta 
do ORECE, aprovar medidas técnicas de 
execução.

Or. en

Alteração 9
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de decisão
Considerando 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-B) Em conformidade com as 
recomendações formuladas pelo Grupo de 
proteção das pessoas no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais, 
instituído pelo artigo 29.º da Diretiva 
95/46/CE, e contidas no «Documento de 
trabalho sobre as consequências da 
iniciativa eCall em termos de proteção dos 
dados e da privacidade», adotado em 26 
de setembro de 200621a, deverão os 
Estados-Membros, ao implantar a 
infraestrutura dos PSAP de eCall, 
assegurar que o tratamento de dados 
pessoais no contexto de chamadas eCall 
respeite por completo as regras de 
proteção dos dados pessoais previstas na 
Diretiva 95/46/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 24 de outubro 
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de 1995, relativa à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados21b e na Diretiva 
2002/58/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 12 de julho de 2002, relativa 
ao tratamento de dados pessoais e à 
proteção da privacidade no setor das 
comunicações eletrónicas (Diretiva 
relativa à privacidade e às comunicações 
eletrónicas)21c.
__________________
21a 1609/06/PT – GT 125.
21b JO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
21c JO L 201 de 31.7.2002, p. 37.

Or. en

Alteração 10
Cornelis de Jong

Proposta de decisão
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem implantar no 
seu território, o mais tardar em 1 de 
outubro de 2015, a necessária 
infraestrutura dos PSAP de eCall para a 
receção e o tratamento adequados das 
chamadas eCall, se necessário após 
filtragem das chamadas que não são de 
urgência, em conformidade com as 
especificações estabelecidas no 
Regulamento Delegado (UE) n.º 305/2013, 
a fim de assegurar a compatibilidade, a 
interoperabilidade e a continuidade do 
serviço interoperável eCall à escala da UE. 
Esta disposição não prejudica o direito de 
cada Estado-Membro organizar os seus 
serviços de emergência da forma mais 
eficaz em termos de custos e adequada às 
suas necessidades, incluindo a 

Os Estados-Membros podem implantar no 
seu território a necessária infraestrutura dos 
PSAP de eCall para a receção e o 
tratamento adequados das chamadas eCall, 
se necessário após filtragem das chamadas 
que não são de urgência, em conformidade 
com as especificações estabelecidas no 
Regulamento Delegado (UE) n.º 305/2013, 
a fim de assegurar a compatibilidade, a 
interoperabilidade e a continuidade do 
serviço interoperável eCall à escala da UE. 
Esta disposição não prejudica o direito de 
cada Estado-Membro organizar os seus 
serviços de emergência da forma mais 
eficaz em termos de custos e adequada às 
suas necessidades, incluindo a 
possibilidade de filtrar as chamadas que 
não são de urgência e não podem ser 
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possibilidade de filtrar as chamadas que 
não são de urgência e não podem ser 
tratadas pelos PSAP de eCall, em especial 
no caso das chamadas eCall ativadas 
manualmente.

tratadas pelos PSAP de eCall, em especial 
no caso das chamadas eCall ativadas 
manualmente.

Or. en

Alteração 11
Wim van de Camp

Proposta de decisão
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem implantar no 
seu território, o mais tardar em 1 de 
outubro de 2015, a necessária 
infraestrutura dos PSAP de eCall para a 
receção e o tratamento adequados das 
chamadas eCall, se necessário após 
filtragem das chamadas que não são de 
urgência, em conformidade com as 
especificações estabelecidas no 
Regulamento Delegado (UE) n.º 305/2013, 
a fim de assegurar a compatibilidade, a 
interoperabilidade e a continuidade do 
serviço interoperável eCall à escala da UE. 
Esta disposição não prejudica o direito de 
cada Estado-Membro organizar os seus 
serviços de emergência da forma mais 
eficaz em termos de custos e adequada às 
suas necessidades, incluindo a 
possibilidade de filtrar as chamadas que 
não são de urgência e não podem ser 
tratadas pelos PSAP de eCall, em especial 
no caso das chamadas eCall ativadas 
manualmente.

Os Estados-Membros devem implantar no 
seu território, o mais tardar em 1 de 
outubro de 2015, a necessária 
infraestrutura dos PSAP de eCall para a 
receção e o tratamento adequados das 
chamadas eCall, se necessário após 
filtragem das chamadas que não são de 
urgência, em conformidade com as 
especificações estabelecidas no 
Regulamento Delegado (UE) n.º 305/2013, 
a fim de assegurar a compatibilidade, a 
interoperabilidade e a continuidade do 
serviço interoperável eCall à escala da UE. 
Os Estados-Membros devem ainda 
assegurar que, o mais tardar até 1 de 
outubro de 2015, o nível de precisão e de 
fiabilidade da informação sobre a 
localização da pessoa que realiza uma 
chamada para o 112 através de um 
terminal móvel equipado com tecnologia 
GNSS seja idêntico ao de uma chamada 
eCall. Esta disposição não prejudica o 
direito de cada Estado-Membro organizar 
os seus serviços de emergência da forma 
mais eficaz em termos de custos e 
adequada às suas necessidades, incluindo a 
possibilidade de filtrar as chamadas que 
não são de urgência e não podem ser 
tratadas pelos PSAP de eCall, em especial 
no caso das chamadas eCall ativadas 
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manualmente.

Or. en

Justificação

O Parlamento tem solicitado repetidamente a tomada de medidas que permitam a localização 
precisa das pessoas que efetuam chamadas para o 112. Infelizmente, têm sido poucos os 
progressos registados nesta matéria. A implantação do eCall confirma que os dados de 
localização do GNSS podem efetivamente ser extraídos e transmitidos ao 112 através de 
redes móveis. Embora a importância do eCall não seja contestada, importa sublinhar que 
este serviço representará apenas 1,7 % do total anual de chamadas de emergência efetuadas 
na UE. A proposta atual criaria uma situação em que apenas seria possível localizar pessoas 
com veículos.

Alteração 12
Josef Weidenholzer

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir que 
os dados transmitidos através do serviço 
eCall só serão utilizados para fins de 
salvamento e em situações de emergência.

Or. de


