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Alteração 12
Philippe Lamberts em nome do Grupo Verts/ALE

Projecto de resolução legislativa
Declaração (a anexar à resolução legislativa) (nova)

Projecto de resolução legislativa Alteração

Declaração do Parlamento Europeu sobre 
a utilização do serviço público regulado
(PRS)
O Parlamento manifesta a sua 
preocupação face aos indícios claros de 
que a defesa e a segurança interna serão, 
de longe, os sectores que vão utilizar o 
maior volume de receptores PRS, e de 
que, com excepção do Reino Unido e da 
Alemanha, todos os Estados-Membros
planeiam utilizar aplicações PRS nos 
respectivos sectores de defesa nacionais. 
O Parlamento lamenta que o predomínio 
da utilização do PRS no âmbito da 
segurança interna e da defesa, durante 
muitos anos negado tanto pelo Conselho 
como pela Comissão, se torne agora 
realidade.

Or. en

Alteração 13
Philippe Lamberts em nome do Grupo Verts/ALE

Projecto de resolução legislativa
Declaração (a anexar à resolução legislativa) (nova)

Projecto de resolução legislativa Alteração

Declaração do Parlamento Europeu sobre 
a governação da segurança
O Parlamento assinala que a governação 
da segurança permanece pouco clara na 
eventualidade de um ataque imediato por 
parte de um Estado hostil ou de 
intervenientes não estatais contra a 
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União, os Estados-Membros ou países 
parceiros que utilizem o PRS ou outros 
serviços Galileo. A Acção Comum 
2004/552/PESC do Conselho, de 12 de 
Julho de 2004, sobre os aspectos da 
exploração do sistema europeu de 
radionavegação por satélite que afectem a 
segurança da União Europeia1 necessita 
de ser modificada de modo a aprofundar a 
questão de saber se a Alta Representante 
da União para os Negócios Estrangeiros e 
a Política de Segurança/Vice-Presidente 
da Comissão tem o direito de interromper
ou alterar significativamente o serviço 
sem proceder a consultas adicionais na 
eventualidade de uma ameaça imediata.
1 JO L 246 de 20.7.2004, p. 30.

Or. en

Alteração 14
Norbert Glante

Proposta de decisão
Considerando 2 

Texto da Comissão Alteração

(2) Nas conclusões que adoptou aquando 
da sua reunião de 12 de Outubro de 2006, o 
Conselho «Transportes» solicitou à 
Comissão que prosseguisse activamente os 
seus trabalhos sobre a elaboração da 
política de acesso ao PRS, para poder 
nomeadamente definir as condições em que 
os Estados-Membros devem organizar e 
gerir os seus grupos de utilizadores, com 
base nos trabalhos preparatórios já 
realizados, e que apresentasse as suas 
propostas em tempo útil para que o 
Conselho debata as questões e as aprove. 
Nessas mesmas conclusões, o Conselho 
«Transportes» recordou que a utilização 
do PRS pelos Estados-Membros será
facultativa e que a totalidade dos custos de 
exploração deste serviço será suportada

(2) Nas conclusões que adoptou aquando 
da sua reunião de 12 de Outubro de 2006, o 
Conselho «Transportes» solicitou à 
Comissão que prosseguisse activamente os 
seus trabalhos sobre a elaboração da 
política de acesso ao PRS, para poder 
nomeadamente definir as condições em que 
os Estados-Membros devem organizar e 
gerir os seus grupos de utilizadores, com 
base nos trabalhos preparatórios já 
realizados, e que apresentasse as suas 
propostas em tempo útil para que o 
Conselho debata as questões e as aprove. A
utilização do PRS pelos Estados-Membros
deve ser facultativa. Os custos de 
exploração deste serviço devem ser 
suportados pelos participantes em função
do número de receptores PRS utilizados
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pelos utilizadores numa base não 
comercial.

numa base não comercial.

Or. de

Justificação

Os custos de exploração do PRS não devem ser suportados pelos utilizadores, mas sim pelos 
participantes. Este aditamento abre a possibilidade de imputar os custos dos receptores PRS 
aos participantes.

Alteração 15
Philippe Lamberts em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Os serviços oferecidos pelo PRS 
poderiam desempenhar um papel 
importante para os diferentes sistemas de 
armamento, especialmente no que se 
refere à navegação e orientação, pelo que 
é importante que a Comissão, o Conselho, 
o Serviço Europeu de Acção Externa e os 
Estados-Membros ajam em conformidade 
com o Tratado do Espaço Exterior 
(«Outer Space Treaty»), de 1967, e que os 
Estados-Membros e o Serviço Europeu de 
Acção Externa intensifiquem os seus 
esforços em prol de uma eventual revisão 
do quadro jurídico internacional ou, em 
alternativa, de um novo tratado que tenha 
em conta os progressos tecnológicos desde 
a década de 1960 e possa prevenir 
eficazmente a corrida aos armamentos no 
espaço exterior.

Or. en
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Alteração 16
Edit Herczog

Proposta de decisão
Considerando 4 

Texto da Comissão Alteração

(4) O PRS é, entre os vários serviços 
oferecidos pelos sistemas europeus de 
radionavegação por satélite, o serviço que 
é, ao mesmo tempo, o mais protegido e o 
mais sensível. Tem de assegurar, em 
proveito dos seus utentes, uma 
continuidade de serviço mesmo nas 
situações de crise mais graves. As 
consequências de uma infracção às regras 
de segurança aquando da utilização deste 
serviço não são limitadas ao utilizador em 
causa, mas estendem-se potencialmente a 
outros utilizadores. A utilização e a gestão 
do PRS recorrem, assim, à 
responsabilidade comum dos 
Estados-Membros para a segurança da 
União Europeia e a sua própria segurança. 
Neste contexto, o acesso ao PRS deve ser 
restringido rigorosamente a certas 
categorias de utilizadores que são objecto 
de um controlo permanente.

(4) O PRS é, entre os vários serviços 
oferecidos pelos sistemas europeus de 
radionavegação por satélite, o serviço que 
é, ao mesmo tempo, o mais protegido e o 
mais sensível, sendo por isso vital para os 
serviços em que seja necessário garantir 
alta precisão e total fiabilidade. Tem de 
assegurar, em proveito dos seus utentes, 
uma continuidade de serviço mesmo nas 
situações de crise mais graves. As 
consequências de uma infracção às regras 
de segurança aquando da utilização deste 
serviço não são limitadas ao utilizador em 
causa, mas estendem-se potencialmente a 
outros utilizadores. A utilização e a gestão 
do PRS recorrem, assim, à 
responsabilidade comum dos 
Estados-Membros para a segurança da 
União Europeia e a sua própria segurança. 
Neste contexto, o acesso ao PRS deve ser 
restringido rigorosamente a certas 
categorias de utilizadores que são objecto 
de um controlo permanente.

Or. en

Alteração 17
Ioan Enciu

Proposta de decisão
Considerando 4 

Texto da Comissão Alteração

(4) O PRS é, entre os vários serviços 
oferecidos pelos sistemas europeus de 
radionavegação por satélite, o serviço que 
é, ao mesmo tempo, o mais protegido e o 

(4) O PRS é, entre os vários serviços 
oferecidos pelos sistemas europeus de 
radionavegação por satélite, o serviço que 
é, ao mesmo tempo, o mais protegido e o 
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mais sensível. Tem de assegurar, em 
proveito dos seus utentes, uma 
continuidade de serviço mesmo nas 
situações de crise mais graves. As 
consequências de uma infracção às regras 
de segurança aquando da utilização deste 
serviço não são limitadas ao utilizador em 
causa, mas estendem-se potencialmente a 
outros utilizadores. A utilização e a gestão 
do PRS recorrem, assim, à 
responsabilidade comum dos 
Estados-Membros para a segurança da 
União Europeia e a sua própria segurança. 
Neste contexto, o acesso ao PRS deve ser 
restringido rigorosamente a certas 
categorias de utilizadores que são objecto 
de um controlo permanente.

mais sensível. Tem de assegurar, em 
proveito dos seus utentes, uma 
continuidade de serviço mesmo nas 
situações de crise mais graves. As 
consequências de uma infracção às regras 
de segurança aquando da utilização deste 
serviço não são limitadas ao utilizador em 
causa, mas estendem-se potencialmente a 
outros utilizadores. A utilização e a gestão 
do PRS recorrem, assim, à 
responsabilidade comum dos 
Estados-Membros para a segurança da 
União Europeia e a sua própria segurança. 
Neste contexto, o acesso ao PRS deve ser 
restringido rigorosamente a certas 
categorias de utilizadores que são objecto 
de um controlo permanente e de uma 
verificação dos antecedentes de 
segurança.

Or. en

Alteração 18
Philippe Lamberts em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A União Europeia assenta no 
respeito dos direitos fundamentais, e os 
artigos 7.º e 8.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, em 
particular, reconhecem expressamente o 
direito fundamental à privacidade e à 
protecção dos dados pessoais. Neste 
contexto, as autoridades nacionais de 
supervisão e o grupo de trabalho sobre a 
protecção das pessoas singulares no que 
diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais, instituído nos termos da 
Directiva 95/46/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro 
de 1995, 24 de Outubro de 1995, relativa à 
protecção das pessoas singulares no que 
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diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais e à livre circulação desses 
dados1, devem participar na aplicação da 
presente decisão, a fim de garantir a 
conformidade das utilizações previstas dos 
dados pessoais nos serviços PRS com os 
direitos fundamentais dos cidadãos, 
estabelecidos na Carta.
1 JO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

Or. en

Alteração 19
Edit Herczog

Proposta de decisão
Considerando 7 

Texto da Comissão Alteração

(7) Por outro lado, a fim de promover a 
utilização da tecnologia europeia à escala 
mundial para as aplicações governamentais 
protegidas em matéria de radionavegação 
por satélites, convém prever as condições 
em que alguns Estados terceiros e 
organizações internacionais poderão 
recorrer ao PRS, sendo primordial o 
cumprimento de requisitos de segurança, 
em todos os casos.

(7) Por outro lado, a fim de promover a 
utilização da tecnologia europeia à escala 
mundial para as aplicações governamentais 
protegidas em matéria de radionavegação 
por satélites, convém prever normas 
mínimas de segurança comuns, assim 
como as condições específicas em que 
alguns Estados terceiros e organizações 
internacionais poderão recorrer ao PRS, 
sendo primordial o cumprimento de 
requisitos de segurança, em todos os casos.

Or. en

Alteração 20
Ioan Enciu

Proposta de decisão
Considerando 7 

Texto da Comissão Alteração

(7) Por outro lado, a fim de promover a 
utilização da tecnologia europeia à escala 

(7) Por outro lado, a fim de promover a 
utilização da tecnologia europeia à escala 
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mundial para as aplicações governamentais 
protegidas em matéria de radionavegação 
por satélites, convém prever as condições 
em que alguns Estados terceiros e 
organizações internacionais poderão 
recorrer ao PRS, sendo primordial o 
cumprimento de requisitos de segurança, 
em todos os casos.

mundial para as aplicações governamentais 
protegidas em matéria de radionavegação 
por satélites, convém prever as condições 
em que alguns Estados terceiros e 
organizações internacionais poderão 
recorrer ao PRS, devendo ser sempre 
obrigatório o cumprimento de requisitos de 
segurança.

Or. en

Alteração 21
Lambert van Nistelrooij

Proposta de decisão
Considerando 13 

Texto da Comissão Alteração

(13) No que se refere ao fabrico e à 
segurança dos receptores, os objectivos de 
segurança impõem que essa tarefa apenas 
pode ser confiada a um Estado-Membro
que recorra ao PRS ou a empresas 
estabelecidas no território de um 
Estado-Membro que recorra ao PRS. 
Além disso, a entidade que produz 
receptores deverá ter sido antes 
devidamente autorizada pela agência do 
GNSS europeu instaurada pelo 
Regulamento (CE) n.º xxx/2010 e cumprir 
as regras definidas pela autoridade de 
acreditação instituída nesta agência. 
Compete às Autoridades PRS responsáveis 
controlar permanentemente o 
cumprimento, em simultâneo, das normas 
de acreditação que emanem desta 
autoridade de acreditação e dos requisitos 
técnicos específicos decorrentes das 
normas mínimas comuns.

(13) No que se refere ao fabrico e à 
segurança dos receptores, os objectivos de 
segurança impõem que, actualmente, essa 
tarefa apenas pode ser confiada a um 
Estado-Membro, que tenha designado
uma Autoridade PRS responsável, ou a 
empresas estabelecidas no território de um
Estado-Membro que tenha designado uma 
Autoridade PRS responsável. Além disso, 
a entidade que produz receptores deverá ter 
sido antes devidamente autorizada pela 
agência do GNSS europeu instaurada pelo 
Regulamento (CE) n.º xxx/2010 e cumprir 
as regras definidas pela autoridade de 
acreditação instituída nesta agência. 
Compete às Autoridades PRS responsáveis 
controlar permanentemente o 
cumprimento, em simultâneo, das normas 
de acreditação que emanem desta 
autoridade de acreditação e dos requisitos 
técnicos específicos decorrentes das 
normas mínimas comuns. A Comissão 
deve ponderar se, no futuro, sob condição 
de uma garantia de reciprocidade, as 
empresas autorizadas de países terceiros 
devem poder participar no fabrico de 
receptores PRS. Nesse caso, é necessário 
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celebrar acordos de segurança que 
regulem as condições dessa autorização, a 
fim de garantir o cumprimento das 
normas mínimas comuns.

Or. en

Alteração 22
Philippe Lamberts

Proposta de decisão
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Uma vez que o PRS não estará 
disponível antes de 2014-2015 e que a 
Comissão, como estabelecido no seu 
relatório de 18 de Janeiro de 2011 sobre o 
exame intercalar dos programas europeus 
de radionavegação por satélite, ainda 
precisa de instituir projectos-piloto para 
testar e validar os procedimentos e 
mecanismos previstos pela presente 
decisão, convém prever uma revisão da 
presente decisão a fim de fazer um 
balanço dos resultados do projecto-piloto 
e de outros desenvolvimentos na prestação 
do PRS.

Or. en

Alteração 23
Lambert van Nistelrooij

Proposta de decisão
Artigo 1 

Texto da Comissão Alteração

A presente decisão define as modalidades 
segundo as quais os Estados, o Conselho, a 
Comissão, as agências da União e as 
organizações internacionais podem ter 

A presente decisão define as modalidades 
segundo as quais os Estados, o Conselho, a 
Comissão, as agências da União e as 
organizações internacionais podem ter 
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acesso ao serviço público regulado (a 
seguir designado «PRS») oferecido pelo 
sistema mundial de radionavegação por 
satélite (GNSS) resultante do programa 
Galileo.

acesso ao serviço público regulado (a 
seguir designado «PRS») oferecido pelo 
sistema mundial de radionavegação por 
satélite (GNSS) resultante do programa 
Galileo, que é um sistema civil sob 
controlo civil, ou seja, criado segundo 
padrões civis a partir de exigências civis e 
sujeito ao controlo das instituições da 
União Europeia.

Or. en

Alteração 24
Philippe Lamberts em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. O Conselho e a Comissão decidem sobre 
as categorias dos seus agentes autorizados 
a possuir ou a utilizar um receptor PRS, em 
conformidade com as normas mínimas 
comuns mencionadas no artigo 6.º, n.º 6. 
Um Estado-Membro que recorra ao PRS 
decide soberanamente sobre as categorias 
de pessoas singulares que residam no seu 
território e sobre as pessoas colectivas 
estabelecidas no seu território que são 
autorizadas a possuir ou a utilizar um 
receptor PRS, bem como sobre as 
utilizações do mesmo, em conformidade 
com as normas mínimas mencionadas no 
artigo 6.º, n.º 6. As utilizações podem 
incluir utilizações ligadas à segurança.

5. O Conselho e a Comissão decidem sobre 
as categorias dos seus agentes autorizados 
a possuir ou a utilizar um receptor PRS, em 
conformidade com as normas mínimas 
comuns mencionadas no artigo 6.º, n.º 6, e 
em conformidade com os direitos 
fundamentais dos cidadãos da UE à 
protecção da privacidade e dos dados. Um 
Estado-Membro que recorra ao PRS decide 
soberanamente sobre as categorias de 
pessoas singulares que residam no seu 
território e sobre as pessoas colectivas 
estabelecidas no seu território que são
autorizadas a possuir ou a utilizar um 
receptor PRS, bem como sobre as 
utilizações do mesmo, em conformidade 
com as normas mínimas mencionadas no 
artigo 6.º, n.º 6, e em conformidade com os 
direitos fundamentais dos cidadãos da UE 
à protecção da privacidade e dos dados. 
As utilizações podem incluir utilizações 
ligadas à segurança.

Or. en
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Alteração 25
Philippe Lamberts em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 7 – travessão 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– O Estado terceiro ou a organização 
internacional respeita os oito critérios 
estabelecidos no artigo 2.º da Posição 
Comum 2008/944/PESC do Conselho, de 
8 de Dezembro de 2008, que define regras 
comuns aplicáveis ao controlo das 
exportações de tecnologia e equipamento 
militares1,
1 JO L 335 de 13.12.2008, p. 99.

Or. en

Alteração 26
Philippe Lamberts em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 7 – travessão 2 

Texto da Comissão Alteração

– e vigorar um acordo entre a União, por 
um lado, e este Estado terceiro ou esta 
organização internacional, por outro, 
celebrado segundo o procedimento previsto 
pelo artigo 218.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União, fixando as 
condições e modalidades de utilização do 
PRS por parte deste Estado terceiro ou 
desta organização internacional.

– e vigorar um acordo entre a União, por 
um lado, e este Estado terceiro ou esta 
organização internacional, por outro, 
celebrado segundo o procedimento previsto 
pelo artigo 218.º do Tratado sobre o
Funcionamento da União, com a 
aprovação do Parlamento Europeu, 
fixando as condições e modalidades de 
utilização do PRS por parte deste Estado 
terceiro ou desta organização internacional.

Or. en
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Alteração 27
Norbert Glante

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão define por meio de actos 
delegados, em conformidade com os 
artigos 12.º, 13.º e 14.º, as regras relativas à 
protecção das informações classificadas 
relativas ao PRS, em especial as relativas à 
necessidade, para uma pessoa colectiva ou 
singular, de aceder a informações 
classificadas para poder desempenhar uma 
dada função ou tarefa. Os 
Estados-Membros notificam à Comissão o 
texto das disposições especiais que tiverem 
adoptado para efeitos da aplicação do 
presente número.

2. A Comissão define por meio de actos 
delegados, em conformidade com os 
artigos 12.º, 13.º e 14.º, as regras relativas à 
protecção das informações classificadas 
relativas ao PRS, em especial as relativas à 
necessidade, para uma pessoa colectiva ou 
singular, de aceder a informações 
classificadas para poder desempenhar uma 
dada função ou tarefa. Os 
Estados-Membros notificam à Comissão o 
texto das disposições especiais que tiverem 
adoptado para efeitos da aplicação do 
presente número, que garantam um nível 
de protecção pelo menos equivalente ao 
garantido pelas regras de segurança da 
Comissão1 e pelas regras de segurança do 
Conselho2.
1 Anexo da Decisão 2001/844/CE, CECA, 
Euratom da Comissão, de 29 de 
Novembro de 2001, que altera o seu 
Regulamento Interno (JO L 317 de 
3.12.2001, p. 1).
2 Anexo da Decisão 2001/264/CE do 
Conselho, de 19 de Março de 2001, que 
aprova as regras de segurança do 
Conselho (JO L 101 de 11.4.2001, p. 1).

Or. de

Justificação

Esta nova alteração define melhor a protecção das informações classificadas no âmbito do 
PRS.
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Alteração 28
Philippe Lamberts em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Protecção dos direitos fundamentais

1. A Comissão e a Estados-Membros
garantem a protecção da privacidade dos 
cidadãos e dos dados pessoais no que diz 
respeito à utilização do PRS.
2. Os Estados-Membros e a Comissão, 
com a participação das autoridades 
nacionais de supervisão e do grupo de 
trabalho sobre a protecção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais, instituído 
nos termos do artigo 29.º da Directiva 
95/46/CE, criam um sistema de avaliação 
da protecção dos direitos à privacidade e à
protecção de dados na utilização de 
aplicações PRS, que será supervisionado
pela Agência dos Direitos Fundamentais 
da União Europeia.

Or. en

Alteração 29
Edit Herczog

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. A missão de uma Autoridade PRS 
responsável designada por um Estado é 
gerir e controlar o fabrico, a detenção e a 
utilização dos receptores PRS pelas 
pessoas singulares que residem no 
território deste Estado e pelas pessoas 
colectivas estabelecidas no território deste 

2. A missão de uma Autoridade PRS 
responsável designada por um Estado é 
gerir e controlar o fabrico, a detenção e a 
utilização dos receptores PRS pelas 
pessoas singulares que residem no 
território deste Estado e pelas pessoas 
colectivas estabelecidas no território deste 
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Estado. Estado e, ao mesmo tempo, garantir a 
observância de normas mínimas comuns 
de segurança.

Or. en

Alteração 30
Norbert Glante

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Enquanto operador do centro de 
segurança mencionado no artigo 16.º, 
alínea a), subalínea ii), do Regulamento 
(CE) n.º 683/2008 (a seguir designado 
«centro de segurança»), a agência do 
GNSS europeu pode ser designada, por um 
utente do PRS, como Autoridade PRS 
responsável.

4. Enquanto operador do centro de 
segurança mencionado no artigo 16.º, 
alínea a), subalínea ii), do Regulamento 
(CE) n.º 683/2008 (a seguir designado 
«centro de segurança»), a agência do 
GNSS europeu pode ser designada, por um 
participante no PRS, como Autoridade 
PRS responsável. O participante no PRS 
em causa suporta os custos incorridos.

Or. de

Justificação

Devem ser os participantes a suportar os custos incorridos no caso de utilizarem a agência 
do GNSS europeu, em vez de designarem uma Autoridade PRS própria.

Alteração 31
Philippe Lamberts em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. Os detentores e utilizadores de 
receptores PRS são agrupados em 
categorias de utilizadores pela Autoridade 
PRS responsável de que dependem. A 
Autoridade PRS responsável determina os 

5. Os detentores e utilizadores de 
receptores PRS são agrupados em 
categorias de utilizadores pela Autoridade 
PRS responsável de que dependem. A 
Autoridade PRS responsável assegura que 
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direitos de acesso ao PRS para cada 
categoria de utilizadores.

as utilizações previstas do PRS cumpram 
os princípios e as regras que 
salvaguardam os direitos à privacidade e 
à protecção de dados. A Autoridade PRS 
responsável determina os direitos de 
acesso ao PRS para cada categoria de 
utilizadores.

Or. en

Alteração 32
Philippe Lamberts

Proposta de decisão
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A

Revisão e relatórios
Até 31 de Dezembro de 2014, o mais 
tardar, a Comissão, à luz da experiência 
adquirida com os projectos-piloto 
realizados em conjunto com as 
autoridades PRS responsáveis e os 
Estados-Membros, apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre a adequação do
funcionamento e a pertinência das regras 
estabelecidas para o acesso aos serviços 
PRS e, se for caso disso, propõe as 
correspondentes alterações à presente 
decisão.

Or. en

Alteração 33
Philippe Lamberts em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo – ponto 2 – alínea a-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(a-A) Garantia da conformidade das 
aplicações PRS e da utilização do PRS 
pelos seus utilizadores com os direitos à 
privacidade e à protecção de dados, em 
colaboração com as autoridades 
nacionais e europeias de supervisão 
pertinentes.

Or. en

Alteração 34
Ioan Enciu

Proposta de decisão
Anexo – ponto 5 

Texto da Comissão Alteração

5. Cada autoridade PRS responsável 
mantém o centro de segurança 
constantemente informado sobre as 
categorias de utilizadores que sejam da sua 
competência, bem como sobre os módulos 
de segurança associados a cada categoria.

5. Cada autoridade PRS responsável 
mantém o centro de segurança 
constantemente informado sobre as 
categorias de utilizadores que sejam da sua 
competência, bem como sobre os módulos 
de segurança associados a cada categoria.
Além disso, cada uma das Autoridades
PRS deve permanecer em alerta face a
quaisquer ameaças potenciais ou 
iminentes ao sistema PRS.

Or. en


