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Alteração 204
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º Suprimido
Definições

Para efeitos da presente diretiva, 
entende-se por:
(a) «Transportadora aérea», uma empresa 
de transportes aéreos titular de uma 
licença de exploração válida ou 
equivalente que lhe permite transportar 
passageiros por via aérea;
(b) «Voo internacional», um voo regular 
ou não regular efetuado por uma 
transportadora aérea programado para 
aterrar no território de um 
Estado-Membro e proveniente de um país 
terceiro, ou para partir do território de um 
Estado-Membro e que tenha por destino 
final um país terceiro, incluindo, nos dois 
casos, qualquer voo de transferência ou 
de trânsito;
(c) «Registo de Identificação dos 
passageiros» ou «dados PNR», um registo 
das formalidades impostas a cada 
passageiro em matéria de viagem, 
contendo todas as informações 
necessárias para permitir o tratamento e o 
controlo das reservas pelas companhias 
aéreas aderentes em relação a cada 
viagem reservada por essa pessoa ou em 
seu nome, quer o registo conste dos 
sistemas de reserva, dos sistemas de 
controlo das partidas ou de sistemas 
equivalentes que ofereçam as mesmas 
funcionalidades;
(d) «Passageiro», qualquer pessoa, com 
exceção dos membros da tripulação, 
transportada ou a transportar numa 
aeronave com o consentimento da 
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transportadora;
(e) «Sistemas de reserva», o sistema 
interno de inventário da transportadora 
aérea, em que são recolhidos dados PNR 
para o tratamento das reservas;
(f) «Método de transferência por 
exportação», método através do qual as 
transportadoras aéreas transferem os 
dados PNR para a base de dados da 
autoridade requerente;
(g) «Infrações terroristas», infrações 
definidas no direito nacional e referidas 
nos artigos 1.º a 4.º da Decisão-Quadro 
2002/475/JAI do Conselho;
(h) «Criminalidade grave», as infrações 
definidas no direito nacional e referidas 
no artigo 2.º, n.º 2, da Decisão-Quadro 
2002/584/JAI do Conselho, caso sejam 
puníveis com pena ou medida de 
segurança privativas de liberdade de 
duração máxima não inferior a três anos 
nos termos da legislação nacional de um 
Estado-Membro; contudo, os 
Estados-Membros podem excluir 
infrações menores em relação às quais, 
tendo em conta os respetivos sistemas de 
justiça penal, o tratamento de dados PNR 
em conformidade com a presente diretiva 
seja contrário ao princípio da 
proporcionalidade;
(i) «Criminalidade transnacional grave», 
as infrações definidas no direito nacional 
e referidas no artigo 2.º, n.º 2, da 
Decisão-Quadro 2002/584/JAI do 
Conselho, caso sejam puníveis com pena 
ou medida de segurança privativas de 
liberdade de duração máxima não inferior 
a três anos nos termos da legislação 
nacional de um Estado-Membro e se:
(i) forem cometidas em mais de um 
Estado;
(ii) forem cometidas num único Estado, 
mas uma parte importante da sua 
preparação, planificação, direção ou 
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controlo tiver lugar noutro Estado;
(iii) forem cometidas num único Estado, 
mas envolverem um grupo criminoso 
organizado que desenvolve atividades 
criminosas em mais de um Estado; ou
(iv) forem cometidas num único Estado, 
mas tiverem repercussões consideráveis 
noutro Estado.

Or. en

Alteração 205
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) «Voo internacional», um voo regular ou 
não regular efetuado por uma 
transportadora aérea programado para 
aterrar no território de um Estado-Membro 
e proveniente de um país terceiro, ou para 
partir do território de um Estado-Membro e 
que tenha por destino final um país 
terceiro, incluindo, nos dois casos, 
qualquer voo de transferência ou de 
trânsito;

b) «Voo internacional específico», um voo 
regular ou não regular de alto risco 
efetuado por uma transportadora aérea 
programado para aterrar no território de um 
Estado-Membro e proveniente de um país 
terceiro, ou para partir do território de um 
Estado-Membro e que tenha por destino 
final um país terceiro, excluindo voos de 
trânsito;

Or. en

Alteração 206
Hubert Pirker, Frank Engel

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) «Voo internacional», um voo regular ou 
não regular efetuado por uma 
transportadora aérea programado para 
aterrar no território de um Estado-Membro 

b) «Voo internacional», um voo regular ou 
não regular efetuado por uma 
transportadora aérea programado para 
aterrar no território de um Estado-Membro 
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e proveniente de um país terceiro, ou para 
partir do território de um Estado-Membro e 
que tenha por destino final um país 
terceiro, incluindo, nos dois casos, 
qualquer voo de transferência ou de 
trânsito;

e proveniente de um país terceiro, ou para 
partir do território de um Estado-Membro e 
que tenha por destino final um país 
terceiro, incluindo, nos dois casos, 
qualquer voo de transferência ou de 
trânsito, exceto voos de emergência 
médica para transporte de pacientes e 
órgãos;

Or. de

Alteração 207
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) «Voo internacional», um voo regular ou 
não regular efetuado por uma 
transportadora aérea programado para 
aterrar no território de um Estado-Membro 
e proveniente de um país terceiro, ou para 
partir do território de um Estado-Membro e 
que tenha por destino final um país 
terceiro, incluindo, nos dois casos, 
qualquer voo de transferência ou de 
trânsito;

b) «Voo internacional», um voo regular ou 
não regular efetuado por uma 
transportadora aérea programado para 
aterrar no território de um Estado-Membro 
e proveniente de um país terceiro, ou para 
partir do território de um Estado-Membro e 
que tenha por destino final um país 
terceiro;

Or. en

Alteração 208
Véronique Mathieu

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) «Voo internacional», um voo regular ou 
não regular efetuado por uma 
transportadora aérea programado para 
aterrar no território de um Estado-Membro 
e proveniente de um país terceiro, ou para 

b) «Voo no exterior da União», um voo 
regular ou não regular efetuado por uma 
transportadora aérea programado para 
aterrar no território de um Estado-Membro 
e proveniente de um país terceiro, ou para 
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partir do território de um Estado-Membro e 
que tenha por destino final um país 
terceiro, incluindo, nos dois casos, 
qualquer voo de transferência ou de 
trânsito;

partir do território de um Estado-Membro e 
que tenha por destino final um país 
terceiro, incluindo, nos dois casos, 
qualquer voo de transferência ou de 
trânsito;

b-A) «Voo no interior da União», um voo 
regular ou não regular efetuado por uma 
transportadora aérea proveniente de um 
Estado-Membro da União e que tenha por 
destino final outro Estado-Membro;

Or. fr

Justificação

A inclusão de voos no interior da União requer uma definição destes últimos a fim de evitar 
qualquer equívoco.

Alteração 209
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) «Voo doméstico», qualquer voo 
regular ou não regular efetuado por uma 
transportadora aérea que deva aterrar no 
território de um Estado-Membro, 
proveniente de um outro Estado-Membro 
e que tenha por destino final igualmente 
um Estado-Membro;

Or. en

Alteração 210
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º – alínea b-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

b-B) «Voo específico», qualquer voo 
internacional que tenha sido identificado 
pelas autoridades nacionais competentes 
como suscetível de ser utilizado por 
passageiros envolvidos em infrações 
terroristas ou criminalidade transnacional 
grave;

Or. en

Alteração 211
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) «Registo de Identificação dos 
passageiros» ou «dados PNR», um registo 
das formalidades impostas a cada 
passageiro em matéria de viagem, 
contendo todas as informações necessárias 
para permitir o tratamento e o controlo das 
reservas pelas companhias aéreas aderentes 
em relação a cada viagem reservada por 
essa pessoa ou em seu nome, quer o registo 
conste dos sistemas de reserva, dos 
sistemas de controlo das partidas ou de 
sistemas equivalentes que ofereçam as 
mesmas funcionalidades;

c) «Registo de Identificação dos 
passageiros» ou «dados PNR», um registo 
das formalidades impostas a cada 
passageiro em matéria de viagem 
recolhidas e guardadas eletronicamente 
pelas transportadoras aéreas no decorrer 
da sua atividade normal, contendo todas 
as informações necessárias para permitir o 
tratamento e o controlo das reservas pelas 
companhias aéreas aderentes em relação a 
cada viagem reservada por essa pessoa ou 
em seu nome, quer o registo conste dos 
sistemas de reserva, dos sistemas de 
controlo das partidas ou de sistemas 
equivalentes que ofereçam as mesmas 
funcionalidades;

Or. en

Alteração 212
Axel Voss

Proposta de diretiva
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Artigo 2 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) «Método de transferência por 
exportação», método através do qual as 
transportadoras aéreas transferem os dados 
PNR para a base de dados da autoridade 
requerente;

f) «Método de transferência por 
exportação», método através do qual as 
transportadoras aéreas transferem os dados 
PNR que estejam à sua disposição, 
previstos no anexo da presente diretiva,
para a base de dados da autoridade 
requerente;

Or. de

Alteração 213
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) «Método de transferência por 
exportação», método através do qual as 
transportadoras aéreas transferem os dados 
PNR para a base de dados da autoridade 
requerente;

f) «Método de transferência por 
exportação», método através do qual as 
transportadoras aéreas transferem os dados 
PNR por si recolhidos e indicados no 
anexo para a base de dados da autoridade 
requerente;

Or. en

Alteração 214
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Criminalidade grave», as infrações 
definidas no direito nacional e referidas 
no artigo 2.º, n.º 2, da Decisão-Quadro 
2002/584/JAI do Conselho, caso sejam 
puníveis com pena ou medida de 
segurança privativas de liberdade de 

Suprimido
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duração máxima não inferior a três anos 
nos termos da legislação nacional de um 
Estado-Membro; contudo, os 
Estados-Membros podem excluir 
infrações menores em relação às quais, 
tendo em conta os respetivos sistemas de 
justiça penal, o tratamento de dados PNR 
em conformidade com a presente diretiva 
seja contrário ao princípio da 
proporcionalidade;

Or. en

Justificação

Os dados PNR devem ser tratados apenas para efeitos de prevenção, deteção, investigação e 
repressão das infrações terroristas e da criminalidade transnacional grave. Os dados PNR 
não devem ser utilizados para outros fins.

Alteração 215
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Criminalidade grave», as infrações 
definidas no direito nacional e referidas 
no artigo 2.º, n.º 2, da Decisão-Quadro 
2002/584/JAI do Conselho, caso sejam 
puníveis com pena ou medida de 
segurança privativas de liberdade de 
duração máxima não inferior a três anos 
nos termos da legislação nacional de um 
Estado-Membro; contudo, os 
Estados-Membros podem excluir 
infrações menores em relação às quais,
tendo em conta os respetivos sistemas de 
justiça penal, o tratamento de dados PNR 
em conformidade com a presente diretiva 
seja contrário ao princípio da 
proporcionalidade;

Suprimido

Or. en
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Alteração 216
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Criminalidade grave», as infrações 
definidas no direito nacional e referidas 
no artigo 2.º, n.º 2, da Decisão-Quadro 
2002/584/JAI do Conselho, caso sejam 
puníveis com pena ou medida de 
segurança privativas de liberdade de 
duração máxima não inferior a três anos 
nos termos da legislação nacional de um 
Estado-Membro; contudo, os 
Estados-Membros podem excluir 
infrações menores em relação às quais, 
tendo em conta os respetivos sistemas de 
justiça penal, o tratamento de dados PNR 
em conformidade com a presente diretiva 
seja contrário ao princípio da 
proporcionalidade;

Suprimido

Or. en

Alteração 217
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Criminalidade grave», as infrações 
definidas no direito nacional e referidas 
no artigo 2.º, n.º 2, da Decisão-Quadro 
2002/584/JAI do Conselho, caso sejam 
puníveis com pena ou medida de 
segurança privativas de liberdade de 
duração máxima não inferior a três anos 
nos termos da legislação nacional de um 
Estado-Membro; contudo, os 
Estados-Membros podem excluir 

Suprimido
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infrações menores em relação às quais, 
tendo em conta os respetivos sistemas de 
justiça penal, o tratamento de dados PNR 
em conformidade com a presente diretiva 
seja contrário ao princípio da 
proporcionalidade;

Or. en

Alteração 218
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Criminalidade grave», as infrações 
definidas no direito nacional e referidas 
no artigo 2.º, n.º 2, da Decisão-Quadro 
2002/584/JAI do Conselho, caso sejam 
puníveis com pena ou medida de 
segurança privativas de liberdade de 
duração máxima não inferior a três anos 
nos termos da legislação nacional de um 
Estado-Membro; contudo, os 
Estados-Membros podem excluir 
infrações menores em relação às quais, 
tendo em conta os respetivos sistemas de 
justiça penal, o tratamento de dados PNR 
em conformidade com a presente diretiva 
seja contrário ao princípio da 
proporcionalidade;

Suprimido

Or. en

Alteração 219
Frank Engel

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Criminalidade grave», as infrações h) «Criminalidade grave», as infrações 
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definidas no direito nacional e referidas no 
artigo 2.º, n.º 2, da Decisão-Quadro 
2002/584/JAI do Conselho, caso sejam 
puníveis com pena ou medida de segurança 
privativas de liberdade de duração máxima
não inferior a três anos nos termos da 
legislação nacional de um Estado-Membro; 
contudo, os Estados-Membros podem 
excluir infrações menores em relação às 
quais, tendo em conta os respetivos 
sistemas de justiça penal, o tratamento de 
dados PNR em conformidade com a 
presente diretiva seja contrário ao 
princípio da proporcionalidade;

definidas no direito nacional e referidas no 
artigo 2.º, n.º 2, da Decisão-Quadro 
2002/584/JAI do Conselho, caso sejam 
puníveis com pena ou medida de segurança 
privativas de liberdade de duração mínima
não inferior a cinco anos nos termos da 
legislação nacional de um Estado-Membro; 

Or. en

Alteração 220
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Criminalidade grave», as infrações 
definidas no direito nacional e referidas no 
artigo 2.º, n.º 2, da Decisão-Quadro 
2002/584/JAI do Conselho, caso sejam 
puníveis com pena ou medida de segurança 
privativas de liberdade de duração máxima 
não inferior a três anos nos termos da 
legislação nacional de um Estado-Membro; 
contudo, os Estados-Membros podem
excluir infrações menores em relação às 
quais, tendo em conta os respetivos 
sistemas de justiça penal, o tratamento de 
dados PNR em conformidade com a 
presente diretiva seja contrário ao 
princípio da proporcionalidade;

h) «Criminalidade grave», as infrações 
definidas no direito nacional e referidas no 
artigo 2.º, n.º 2, da Decisão-Quadro 
2002/584/JAI do Conselho, caso sejam 
puníveis com pena ou medida de segurança 
privativas de liberdade de duração máxima 
não inferior a três anos nos termos da 
legislação nacional de um Estado-Membro; 
contudo, os Estados-Membros devem
excluir infrações menores em relação às 
quais, tendo em conta os respetivos 
sistemas de justiça penal, o tratamento de 
dados PNR em conformidade com a 
presente diretiva seja contrário aos 
princípios da proporcionalidade e da 
necessidade;

Or. en
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Alteração 221
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Criminalidade grave», as infrações 
definidas no direito nacional e referidas no 
artigo 2.°, n.° 2, da Decisão-Quadro 
2002/584/JAI do Conselho, caso sejam 
puníveis com pena ou medida de segurança 
privativas de liberdade de duração máxima 
não inferior a três anos nos termos da 
legislação nacional de um Estado-Membro; 
contudo, os Estados-Membros podem 
excluir infrações menores em relação às 
quais, tendo em conta os respetivos 
sistemas de justiça penal, o tratamento de 
dados PNR em conformidade com a 
presente diretiva seja contrário ao princípio 
da proporcionalidade;

h) «Criminalidade grave», as infrações 
definidas no direito nacional e referidas no 
artigo 2.°, n.° 2, da Decisão-Quadro 
2002/584/JAI do Conselho, caso sejam 
puníveis com pena ou medida de segurança 
privativas de liberdade de duração máxima 
não inferior a três anos nos termos da 
legislação nacional de um Estado-Membro; 
contudo, podem ser excluídas as infrações 
menores em relação às quais, tendo em 
conta os respetivos sistemas de justiça 
penal, o tratamento de dados PNR em 
conformidade com a presente diretiva seja 
contrário ao princípio da 
proporcionalidade;

Or. de

Alteração 222
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) «Criminalidade transnacional grave», 
as infrações definidas no direito nacional 
e referidas no artigo 2.º, n.º 2, da 
Decisão-Quadro 2002/584/JAI do 
Conselho, caso sejam puníveis com pena 
ou medida de segurança privativas de 
liberdade de duração máxima não inferior 
a três anos nos termos da legislação 
nacional de um Estado-Membro e se:

Suprimido

(i) forem cometidas em mais de um 
Estado;
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(ii) forem cometidas num único Estado, 
mas uma parte importante da sua 
preparação, planificação, direção ou 
controlo tiver lugar noutro Estado;
(iii) forem cometidas num único Estado, 
mas envolverem um grupo criminoso 
organizado que desenvolve atividades 
criminosas em mais de um Estado; ou
(iv) forem cometidas num único Estado, 
mas tiverem repercussões consideráveis 
noutro Estado.

Or. en

Alteração 223
Frank Engel

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea i) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(i) «Criminalidade transnacional grave», as 
infrações definidas no direito nacional e 
referidas no artigo 2.º, n.º 2, da 
Decisão-Quadro 2002/584/JAI do 
Conselho, caso sejam puníveis com pena 
ou medida de segurança privativas de 
liberdade de duração máxima não inferior a 
três anos nos termos da legislação nacional 
de um Estado-Membro e se:

(i) «Criminalidade transnacional grave», as 
infrações definidas no direito nacional e 
referidas no artigo 2.º, n.º 2, da Decisão-
Quadro 2002/584/JAI do Conselho, caso 
sejam puníveis com pena ou medida de 
segurança privativas de liberdade de 
duração máxima não inferior a cinco anos 
nos termos da legislação nacional de um 
Estado-Membro e se:

Or. en

Alteração 224
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º1 – alínea i) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(i) «Criminalidade transnacional grave», as 
infrações definidas no direito nacional e 

(i) «Criminalidade transnacional grave», as 
seguintes infrações definidas no direito 
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referidas no artigo 2.º, n.º 2, da Decisão-
Quadro 2002/584/JAI do Conselho, caso 
sejam puníveis com pena ou medida de 
segurança privativas de liberdade de 
duração máxima não inferior a três anos 
nos termos da legislação nacional de um 
Estado-Membro e se:

nacional e referidas no artigo 2.º, n.º 2, da 
Decisão-Quadro 2002/584/JAI do 
Conselho: tráfico de seres humanos, 
tráfico ilícito de estupefacientes e tráfico 
ilícito de armas, munições e explosivos, 
caso sejam puníveis com pena ou medida 
de segurança privativas de liberdade de 
duração máxima não inferior a três anos 
nos termos da legislação nacional de um 
Estado-Membro e se:

Or. en

Alteração 225
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea i) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

i) «Criminalidade transnacional grave», as 
infrações definidas no direito nacional e 
referidas no artigo 2.°, n.° 2, da 
Decisão-Quadro 2002/584/JAI do 
Conselho, caso sejam puníveis com pena 
ou medida de segurança privativas de 
liberdade de duração máxima não inferior 
a três anos nos termos da legislação 
nacional de um Estado-Membro e se:

i) «Criminalidade transnacional grave», as 
infrações definidas no direito nacional e 
referidas no artigo 2.°, n.° 2, da 
Decisão-Quadro 2002/584/JAI do 
Conselho, que, por norma, sejam puníveis 
com pena ou medida de segurança
privativas de liberdade graves e se:

Or. de

Alteração 226
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea i) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

i) «Criminalidade transnacional grave», as 
infrações definidas no direito nacional e 
referidas no artigo 2.º, n.º 2, da Decisão-
Quadro 2002/584/JAI do Conselho, caso 

i) «Criminalidade transnacional grave», as 
infrações definidas no direito nacional e 
referidas no artigo 2.º, n.º 2, da Decisão-
Quadro 2002/584/JAI do Conselho, que 
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sejam puníveis com pena ou medida de 
segurança privativas de liberdade de 
duração máxima não inferior a três anos 
nos termos da legislação nacional de um 
Estado-Membro e se:

têm um a dimensão transnacional 
significativa e são puníveis com pena ou 
medida de segurança privativas de 
liberdade de duração máxima não inferior a 
três anos nos termos da legislação nacional 
de um Estado-Membro e se:

Or. en

Alteração 227
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) «Criminalidade transnacional grave», as 
infrações definidas no direito nacional e 
referidas no artigo 2.º, n.º 2, da Decisão-
Quadro 2002/584/JAI do Conselho, caso 
sejam puníveis com pena ou medida de 
segurança privativas de liberdade de 
duração máxima não inferior a três anos 
nos termos da legislação nacional de um 
Estado-Membro e se:

i) «Criminalidade transnacional grave», as 
infrações definidas no direito nacional e 
referidas no artigo 2.º, n.º 2, da Decisão-
Quadro 2002/584/JAI do Conselho, caso 
sejam puníveis com pena ou medida de 
segurança privativas de liberdade de 
duração máxima não inferior a cinco anos 
nos termos da legislação nacional de um 
Estado-Membro, podendo, contudo, os 
Estados-Membros excluir infrações 
menores relativamente às quais, tendo em 
conta os respetivos sistemas de justiça 
penal, o tratamento de dados PNR por 
força da presente diretiva não seja 
conforme com o princípio da 
proporcionalidade, e se:

Or. en

Alteração 228
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea i-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

i-A) «Dados sensíveis», dados pessoais 
que revelem o sexo, raça, cor, origem 
étnica ou social, características genéticas, 
língua, convicções religiosas ou 
filosóficas, opiniões políticas, filiação 
sindical, pertença a uma minoria 
nacional, situação médica ou orientação 
sexual, conforme previsto no artigo 21.º 
da Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia, bem como outros dados 
definidos como sensíveis pelo direito 
nacional.

Or. en

Alteração 229
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) «Anonimização», na aceção que lhe é 
conferida pela diretiva, a manipulação 
irreversível de dados pessoais, conforme 
definido na Diretiva 1995/46/CE, pelo 
responsável pelo tratamento dos dados ou 
por qualquer outra pessoa de tal forma 
que os dados não possam ser associados a 
uma ou a um pequeno grupo de pessoas 
cujos dados são tratados, tendo em conta 
todos os meios provavelmente suscetíveis 
de serem utilizados pelo referido 
responsável ou por qualquer outra pessoa 
a fim de identificar a pessoa; em especial, 
no que se refere a um número de 
identificação, dados de localização, 
identificador em linha ou um ou mais 
fatores específicos da identidade física, 
psicológica, genética, mental, económica, 
cultural ou social dessa pessoa.
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Or. en

Alteração 230
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) «Definição de perfis», o processo de 
descoberta de padrões de um conjunto de 
dados através de meios automáticos ou 
semiautomáticos por forma a detetar 
anomalias no conjunto de dados em 
causa.

Or. en

Alteração 231
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º Suprimido
Unidade de informações de passageiros
1. Cada Estado-Membro deve criar ou 
designar uma autoridade competente para 
efeitos da prevenção, deteção, 
investigação ou repressão das infrações 
terroristas e da criminalidade grave, ou 
um departamento dessa autoridade, para 
exercer a função de «unidade de 
informações de passageiros» responsável 
pela recolha dos dados PNR junto das 
transportadoras aéreas, sua conservação, 
análise e transmissão dos resultados das 
análises às autoridades competentes 
referidas no artigo 5.°. Os membros do 
pessoal desta unidade podem ser agentes 
destacados pelas autoridades competentes.
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2. Dois ou mais Estados-Membros podem 
criar ou designar uma única autoridade 
como unidade de informações de 
passageiros. Essa unidade de informações 
de passageiros deve estar estabelecida 
num dos Estados-Membros participantes 
e é considerada a unidade de informações 
de passageiros nacional de todos esses 
Estados-Membros participantes. Estes 
determinam de comum acordo as regras 
pormenorizadas sobre o funcionamento 
da unidade de informações de passageiros 
no respeito das disposições da presente 
diretiva.
3. Cada Estado-Membro informa a 
Comissão, no prazo de um mês, da 
criação da unidade de informações de 
passageiros e pode a todo o momento 
atualizar a sua declaração. A Comissão 
publica esta informação, bem como as 
eventuais atualizações, no Jornal Oficial 
da União Europeia.

Or. en

Alteração 232
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve criar ou 
designar uma autoridade competente para
efeitos da prevenção, deteção, investigação 
ou repressão das infrações terroristas e da 
criminalidade grave, ou um departamento 
dessa autoridade, para exercer a função de 
«unidade de informações de passageiros» 
responsável pela recolha dos dados PNR 
junto das transportadoras aéreas, sua 
conservação, análise e transmissão dos 
resultados das análises às autoridades 
competentes referidas no artigo 5.°. Os 
membros do pessoal desta unidade podem 

1. Para efeitos da prevenção, deteção, 
investigação ou repressão das infrações 
terroristas e da criminalidade grave, será
criada uma autoridade europeia que 
exercerá a função de «unidade de 
informações de passageiros» responsável 
pela recolha dos dados PNR junto das 
transportadoras aéreas, sua conservação, 
análise e transmissão dos resultados das 
análises às autoridades competentes 
referidas no artigo 5.°.
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ser agentes destacados pelas autoridades 
competentes.

Or. de

Justificação

Não deve ser concedida à autoridade uma jurisdição própria, independente das investigações 
das forças policiais nacionais. Esta jurisdição submete-se exclusivamente ao poder de cada 
Estado-Membro.

Alteração 233
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve criar ou 
designar uma autoridade competente para 
efeitos da prevenção, deteção, investigação 
ou repressão das infrações terroristas e da 
criminalidade grave, ou um departamento 
dessa autoridade, para exercer a função de 
«unidade de informações de passageiros» 
responsável pela recolha dos dados PNR 
junto das transportadoras aéreas, sua 
conservação, análise e transmissão dos 
resultados das análises às autoridades 
competentes referidas no artigo 5.°. Os 
membros do pessoal desta unidade podem 
ser agentes destacados pelas autoridades 
competentes.

1. Cada Estado-Membro deve criar ou 
designar uma autoridade competente para 
efeitos da prevenção, deteção, investigação 
ou repressão das infrações terroristas, ou 
um departamento dessa autoridade, para 
exercer a função de «unidade de 
informações de passageiros» responsável 
pela recolha dos dados PNR junto das 
transportadoras aéreas, sua conservação,
análise e transmissão dos resultados das 
análises às autoridades competentes 
referidas no artigo 5.°. Os membros do 
pessoal desta unidade podem ser agentes 
destacados pelas autoridades competentes.

Or. en

Alteração 234
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve criar ou 
designar uma autoridade competente para 
efeitos da prevenção, deteção, investigação 
ou repressão das infrações terroristas e da 
criminalidade grave, ou um departamento 
dessa autoridade, para exercer a função de 
«unidade de informações de passageiros» 
responsável pela recolha dos dados PNR 
junto das transportadoras aéreas, sua 
conservação, análise e transmissão dos 
resultados das análises às autoridades 
competentes referidas no artigo 5.°. Os 
membros do pessoal desta unidade podem 
ser agentes destacados pelas autoridades 
competentes.

1. Cada Estado-Membro deve criar ou 
designar uma autoridade competente para 
efeitos da prevenção, deteção, investigação 
ou repressão das infrações terroristas e da 
criminalidade transnacional grave, ou um 
departamento dessa autoridade, para 
exercer a função de «unidade de 
informações de passageiros» responsável 
pela recolha dos dados PNR junto das 
transportadoras aéreas, sua conservação, 
análise e transmissão dos resultados das 
análises às autoridades competentes 
referidas no artigo 5.°. Os membros do 
pessoal desta unidade podem ser agentes 
destacados pelas autoridades competentes.

Or. en

Alteração 235
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – primeiro parágrafo (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os membros do pessoal que se juntem às 
unidades de informações de passageiros 
devem ter habilitações que deem o 
máximo de garantias de competência e 
integridade para o tratamento dos dados 
PNR recolhidos nos termos da presente 
diretiva e podem ser sujeitos a sanções 
previstas no artigo 10.º-A.

Or. en

Alteração 236
Frank Engel

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Dois ou mais Estados-Membros podem 
criar ou designar uma única autoridade 
como unidade de informações de 
passageiros. Essa unidade de informações 
de passageiros deve estar estabelecida num 
dos Estados-Membros participantes e é 
considerada a unidade de informações de 
passageiros nacional de todos esses 
Estados-Membros participantes. Estes 
determinam de comum acordo as regras 
pormenorizadas sobre o funcionamento da 
unidade de informações de passageiros no 
respeito das disposições da presente 
diretiva.

2. Dois ou mais Estados-Membros podem 
criar ou designar uma única autoridade, 
como a Europol, como unidade de 
informações de passageiros. Essa unidade 
de informações de passageiros deve estar 
estabelecida num dos Estados-Membros
participantes, ou na Europol, e é 
considerada a unidade de informações de 
passageiros nacional de todos esses 
Estados-Membros participantes. Estes 
determinam de comum acordo as regras 
pormenorizadas sobre o funcionamento da 
unidade de informações de passageiros no 
respeito das disposições da presente 
diretiva.

Or. en

Alteração 237
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Dois ou mais Estados-Membros podem 
criar ou designar uma única autoridade 
como unidade de informações de 
passageiros. Essa unidade de informações 
de passageiros deve estar estabelecida 
num dos Estados-Membros participantes 
e é considerada a unidade de informações 
de passageiros nacional de todos esses 
Estados-Membros participantes. Estes
determinam de comum acordo as regras 
pormenorizadas sobre o funcionamento da 
unidade de informações de passageiros no 
respeito das disposições da presente 
diretiva.

2. A unidade de informações de 
passageiros deve estar estabelecida no 
território nacional de um Estado-Membro 
da União Europeia. Os Estados-Membros
determinam de comum acordo as regras 
pormenorizadas sobre o funcionamento da 
unidade de informações de passageiros no 
respeito das disposições da presente 
diretiva.

Or. de
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Alteração 238
Hubert Pirker

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Dois ou mais Estados-Membros podem 
criar ou designar uma única autoridade
como unidade de informações de 
passageiros. Essa unidade de informações 
de passageiros deve estar estabelecida num 
dos Estados-Membros participantes e é 
considerada a unidade de informações de 
passageiros nacional de todos esses 
Estados-Membros participantes. Estes 
determinam de comum acordo as regras 
pormenorizadas sobre o funcionamento da 
unidade de informações de passageiros no 
respeito das disposições da presente 
diretiva.

2. Dois ou mais Estados-Membros podem 
criar uma única instância como unidade de 
informações de passageiros ou designar 
uma entidade como, por exemplo, a 
Europol, para o efeito. Essa unidade de 
informações de passageiros deve estar 
estabelecida num dos Estados-Membros
participantes ou na sede da entidade 
superior, como, por exemplo, a Europol, e 
é considerada a unidade de informações de 
passageiros nacional de todos esses 
Estados-Membros participantes. Estes 
determinam de comum acordo as regras 
pormenorizadas sobre o funcionamento da 
unidade de informações de passageiros no 
respeito das disposições da presente 
diretiva.

Or. de

Alteração 239
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Será criado um Conselho de 
Administração para a supervisão das 
atividades da unidade de informações de 
passageiros. O Conselho de 
Administração é composto por um 
representante das autoridades nacionais 
competentes, um da Europol, um da 
Autoridade Europeia de Proteção de 
Dados e um da Comissão Europeia. 
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Compete ao Conselho de Administração 
estabelecer o seu regulamento interno e 
eleger de entre os seus membros um 
presidente e um vice-presidente.

Or. de

Justificação

Um Conselho de Administração deve regulamentar os assuntos principais fora da prática 
diária. O diretor executa a gestão corrente, a gestão de recursos humanos e a elaboração e 
aplicação das medidas estabelecidas pelo Conselho de Administração.

Alteração 240
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Cada Estado-Membro informa a 
Comissão, no prazo de um mês, da 
criação da unidade de informações de 
passageiros e pode a todo o momento 
atualizar a sua declaração. A Comissão 
publica esta informação, bem como as 
eventuais atualizações, no Jornal Oficial 
da União Europeia.

Suprimido

Or. de

Alteração 241
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Cada unidade de informações de 
passageiros designa um responsável pela 
proteção de dados.

Or. en
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Alteração 242
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A conservação, tratamento e análise 
dos dados PNR relativos a passageiros de 
voos internacionais são efetuados 
exclusivamente no território da União. A 
legislação aplicável a estes procedimentos 
é, por conseguinte, a legislação da União 
relativa à proteção dos dados pessoais.

Or. en

Alteração 243
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Os Estados-Membros asseguram que 
estão previstas sanções dissuasivas, 
eficazes e proporcionais, incluindo 
sanções penais, contra pessoas que 
trabalham nas unidades de informações 
de passageiros e que sejam responsáveis 
pela utilização abusiva ou incorreta de 
dados PNR ou por outras infrações às 
disposições nacionais adotadas por força 
da presente diretiva.

Or. en

Alteração 244
Martin Ehrenhauser
Proposta de diretiva
Artigo 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
A conservação, tratamento e análise dos 
dados PNR relativos a passageiros de voos 
internacionais são efetuados 
exclusivamente no território da UE. A 
legislação aplicável a estes procedimentos 
é, por conseguinte, a legislação da União 
relativa à proteção dos dados pessoais.

Or. en

Alteração 245
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º Suprimido
Tratamento de dados PNR

1. Os dados PNR transferidos pelas 
transportadoras aéreas nos termos do 
artigo 6.º que digam respeito a voos 
internacionais com chegada ou partida do 
território de qualquer Estado-Membro são 
recolhidos pela unidade de informações 
de passageiros do Estado-Membro em 
causa. Se os dados PNR transferidos pelas 
transportadoras aéreas incluírem dados 
diferentes dos indicados em anexo, a 
unidade de informações de passageiros 
deve apagar esses dados imediatamente 
após a sua receção.
2. A unidade de informações de 
passageiros procede ao tratamento dos 
dados PNR exclusivamente para os 
seguintes fins:
(a) Proceder à avaliação do risco 
representado pelos passageiros antes da 
sua chegada ou partida prevista do 
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Estado-Membro, a fim de identificar as 
pessoas suscetíveis de estarem implicadas 
numa infração terrorista ou na 
criminalidade transnacional grave e que 
devem ser sujeitas a um controlo 
minucioso pelas autoridades competentes 
a que se refere o artigo 5.º. Na realização 
dessa avaliação, a unidade de 
informações de passageiros pode tratar os 
dados PNR em função de critérios 
predefinidos. Os Estados-Membros
asseguram que qualquer resultado 
positivo obtido através desse tratamento 
automatizado seja controlado 
individualmente por meios não 
automatizados, a fim de verificar se é 
necessária a intervenção da autoridade 
competente a que se refere o artigo 5.º;
(b) Proceder à avaliação do risco 
representado pelos passageiros antes da 
sua chegada ou partida prevista do 
Estado-Membro, a fim de identificar as 
pessoas suscetíveis de estarem implicadas 
numa infração terrorista ou na 
criminalidade grave e que devem ser 
sujeitas a um controlo minucioso pelas 
autoridades competentes a que se refere o 
artigo 5.º. Na realização dessa avaliação, 
a unidade de informações de passageiros 
pode comparar os dados PNR com bases 
de dados pertinentes, designadamente 
bases de dados nacionais ou 
internacionais ou sítios-espelhos 
nacionais de bases de dados da União, 
sempre que estejam criadas por força do 
direito da União, para pesquisar pessoas 
ou objetos procurados ou objeto de um 
alerta, em conformidade com as 
disposições da União e as disposições 
internacionais e nacionais aplicáveis aos 
ficheiros dessa natureza. Os 
Estados-Membros asseguram que 
qualquer resultado positivo obtido através 
desse tratamento automatizado seja 
controlado individualmente por meios não 
automatizados, a fim de verificar se é 
necessária a intervenção da autoridade 
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competente a que se refere o artigo 5.º;
(c) Responder, caso o caso, aos pedidos 
devidamente fundamentados das 
autoridades competentes visando obter 
dados PNR e o tratamento destes últimos 
em casos específicos para efeitos da 
prevenção, deteção, investigação e 
repressão das infrações terroristas ou da 
criminalidade grave, bem como 
comunicar às autoridades competentes os
resultados desse tratamento; e
(d) Analisar os dados PNR com o objetivo 
de os atualizar ou criar novos critérios 
para a realização de avaliações, tendo em 
vista identificar pessoas suscetíveis de 
estarem envolvidas numa infração 
terrorista ou na criminalidade 
transnacional grave, em conformidade 
com a alínea a).
3. A avaliação do risco representado por 
passageiros antes da sua chegada ou 
partida prevista do Estado-Membro, 
referida no n.º 2, alínea a), deve ser 
realizada de forma não discriminatória e 
tendo em conta os critérios de avaliação 
definidos pela unidade de informações de 
passageiros. Os Estados-Membros
asseguram que os critérios de avaliação 
sejam fixados pelas unidades de 
informações de passageiros, em 
cooperação com as autoridades 
competentes a que se refere o artigo 5.º. 
Os critérios de avaliação nunca podem ser 
baseados na origem racial ou étnica da 
pessoa, nas suas convicções religiosas ou 
filosóficas, opiniões políticas, filiação 
sindical, situação médica ou vida sexual.
4. A unidade de informações de 
passageiros de um Estado-Membro 
transfere os dados PNR ou os resultados 
do tratamento de dados PNR das pessoas 
identificadas em conformidade com o 
n.º 2, alíneas a) e b), para as autoridades 
competentes desse mesmo Estado-
Membro, tendo em vista um controlo mais 
minucioso. Essas transferências de dados 
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só podem ser efetuadas caso a caso.

Or. en

Alteração 246
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os dados PNR transferidos pelas 
transportadoras aéreas nos termos do 
artigo 6.º que digam respeito a voos 
internacionais com chegada ou partida do 
território de qualquer Estado-Membro são 
recolhidos pela unidade de informações de 
passageiros do Estado-Membro em causa. 
Se os dados PNR transferidos pelas 
transportadoras aéreas incluírem dados 
diferentes dos indicados em anexo, a 
unidade de informações de passageiros 
deve apagar esses dados imediatamente
após a sua receção.

1. Os dados PNR transferidos pelas 
transportadoras aéreas nos termos do 
artigo 6.º que digam respeito a voos 
internacionais específicos com chegada ou 
partida do território de qualquer 
Estado-Membro são recolhidos pela 
unidade de informações de passageiros do 
Estado-Membro em causa. Se os dados 
PNR transferidos pelas transportadoras 
aéreas incluírem dados diferentes dos 
indicados em anexo, a unidade de 
informações de passageiros deve apagar 
esses dados imediata e permanentemente
após a sua receção.

Or. en

Alteração 247
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os dados PNR transferidos pelas 
transportadoras aéreas nos termos do artigo 
6.° que digam respeito a voos 
internacionais com chegada ou partida do 
território de qualquer Estado-Membro são
recolhidos pela unidade de informações de 
passageiros do Estado-Membro em causa. 
Se os dados PNR transferidos pelas 

1. Os dados PNR transferidos pelas 
transportadoras aéreas nos termos do artigo 
6.° que digam respeito a voos 
internacionais com chegada ou partida do 
território de qualquer Estado-Membro são 
recolhidos pela unidade de informações de 
passageiros. Se os dados PNR transferidos 
pelas transportadoras aéreas incluírem 
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transportadoras aéreas incluírem dados 
diferentes dos indicados em anexo, a 
unidade de informações de passageiros 
deve apagar esses dados imediatamente 
após a sua receção.

dados diferentes dos indicados em anexo, a 
unidade de informações de passageiros 
deve apagar esses dados imediatamente 
após a sua receção.

Or. de

Alteração 248
Ioan Enciu

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os dados PNR transferidos pelas 
transportadoras aéreas nos termos do 
artigo 6.º que digam respeito a voos 
internacionais com chegada ou partida do 
território de qualquer Estado-Membro são 
recolhidos pela unidade de informações de 
passageiros do Estado-Membro em causa. 
Se os dados PNR transferidos pelas 
transportadoras aéreas incluírem dados 
diferentes dos indicados em anexo, a 
unidade de informações de passageiros 
deve apagar esses dados imediatamente 
após a sua receção.

1. Os dados PNR transferidos pelas 
transportadoras aéreas nos termos do 
artigo 6.º que digam respeito a voos 
internacionais com chegada ou partida do 
território de qualquer Estado-Membro são 
recolhidos pela unidade de informações de 
passageiros do Estado-Membro em causa, 
garantindo um nível de segurança ótimo. 
Se os dados PNR transferidos pelas 
transportadoras aéreas incluírem dados 
diferentes dos indicados em anexo, a 
unidade de informações de passageiros 
deve apagar esses dados imediatamente 
após a sua receção.

Or. ro

Alteração 249
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os dados PNR transferidos pelas 
transportadoras aéreas nos termos do 
artigo 6.º que digam respeito a voos 
internacionais com chegada ou partida do 

1. Os dados PNR transferidos pelas 
transportadoras aéreas nos termos do 
artigo 6.º que digam respeito a voos 
internacionais com chegada ou partida do 
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território de qualquer Estado-Membro são 
recolhidos pela unidade de informações de 
passageiros do Estado-Membro em causa. 
Se os dados PNR transferidos pelas 
transportadoras aéreas incluírem dados 
diferentes dos indicados em anexo, a 
unidade de informações de passageiros 
deve apagar esses dados imediatamente 
após a sua receção.

território de qualquer Estado-Membro são 
recolhidos pela unidade de informações de 
passageiros do Estado-Membro em causa. 
As transportadoras aéreas devem 
abster-se de transmitir dados sensíveis. Se 
os dados PNR transferidos pelas 
transportadoras aéreas incluírem dados 
diferentes dos indicados em anexo, a 
unidade de informações de passageiros 
deve apagar esses dados imediatamente 
após a sua receção.

Or. en

Alteração 250
Véronique Mathieu

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os dados PNR transferidos pelas 
transportadoras aéreas nos termos do artigo 
6.º que digam respeito a voos 
internacionais com chegada ou partida do 
território de qualquer Estado-Membro são 
recolhidos pela unidade de informações de 
passageiros do Estado-Membro em causa. 
Se os dados PNR transferidos pelas 
transportadoras aéreas incluírem dados 
diferentes dos indicados em anexo, a 
unidade de informações de passageiros 
deve apagar esses dados imediatamente 
após a sua receção.

1. Os dados PNR transferidos pelas 
transportadoras aéreas nos termos do artigo 
6.º que digam respeito a voos no interior e 
no exterior da União com chegada ou 
partida do território de qualquer 
Estado-Membro são recolhidos pela 
unidade de informações de passageiros do 
Estado-Membro em causa. Se os dados 
PNR transferidos pelas transportadoras 
aéreas incluírem dados diferentes dos 
indicados em anexo, a unidade de 
informações de passageiros deve apagar 
esses dados imediatamente após a sua 
receção.

Or. fr

Justificação

A presente alteração visa extrair as consequências da inclusão de voos no interior da União 
no âmbito da diretiva. A terminologia voos no interior e no exterior da União é preferível à 
de voos internacionais/domésticos retirada do Código das Fronteiras Schengen que não está 
adaptada a uma diretiva aplicável a todo o território da União Europeia.
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Alteração 251
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros suportam os 
custos de recolha, tratamento e 
transmissão de dados PNR.

Or. en

Alteração 252
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros suportam os 
custos de recolha, tratamento e 
transmissão de dados PNR.

Or. en

Alteração 253
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A definição de perfis dos dados PNR 
está proibida nos termos da presente 
diretiva.

Or. en
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Alteração 254
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Proceder à avaliação do risco 
representado pelos passageiros antes da 
sua chegada ou partida prevista do 
Estado-Membro, a fim de identificar as 
pessoas suscetíveis de estarem implicadas 
numa infração terrorista ou na 
criminalidade transnacional grave e que 
devem ser sujeitas a um controlo 
minucioso pelas autoridades competentes 
a que se refere o artigo 5.º. Na realização 
dessa avaliação, a unidade de 
informações de passageiros pode tratar os 
dados PNR em função de critérios 
predefinidos. Os Estados-Membros
asseguram que qualquer resultado 
positivo obtido através desse tratamento 
automatizado seja controlado 
individualmente por meios não 
automatizados, a fim de verificar se é 
necessária a intervenção da autoridade 
competente a que se refere o artigo 5.º;

Suprimido

Or. en

Justificação

A definição de perfis ou o tratamento de dados em função de critérios de avaliação 
predefinidos não podem ser permitidos na ausência de uma definição legal de definição de 
perfis a nível da UE.

Alteração 255
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Proceder à avaliação do risco 
representado pelos passageiros antes da 
sua chegada ou partida prevista do 
Estado-Membro, a fim de identificar as 
pessoas suscetíveis de estarem implicadas 
numa infração terrorista ou na 
criminalidade transnacional grave e que 
devem ser sujeitas a um controlo 
minucioso pelas autoridades competentes 
a que se refere o artigo 5.º. Na realização 
dessa avaliação, a unidade de 
informações de passageiros pode tratar os 
dados PNR em função de critérios 
predefinidos. Os Estados-Membros
asseguram que qualquer resultado 
positivo obtido através desse tratamento 
automatizado seja controlado 
individualmente por meios não 
automatizados, a fim de verificar se é 
necessária a intervenção da autoridade 
competente a que se refere o artigo 5.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 256
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Proceder à avaliação do risco 
representado pelos passageiros antes da 
sua chegada ou partida prevista do 
Estado-Membro, a fim de identificar as 
pessoas suscetíveis de estarem implicadas 
numa infração terrorista ou na 
criminalidade transnacional grave e que 
devem ser sujeitas a um controlo 
minucioso pelas autoridades competentes 
a que se refere o artigo 5.º. Na realização 
dessa avaliação, a unidade de 

Suprimido
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informações de passageiros pode tratar os 
dados PNR em função de critérios 
predefinidos. Os Estados-Membros
asseguram que qualquer resultado 
positivo obtido através desse tratamento 
automatizado seja controlado 
individualmente por meios não 
automatizados, a fim de verificar se é 
necessária a intervenção da autoridade 
competente a que se refere o artigo 5.º;

Or. en

Alteração 257
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Proceder à avaliação do risco 
representado pelos passageiros antes da sua 
chegada ou partida prevista do Estado-
Membro, a fim de identificar as pessoas 
suscetíveis de estarem implicadas numa 
infração terrorista ou na criminalidade 
transnacional grave e que devem ser 
sujeitas a um controlo minucioso pelas 
autoridades competentes a que se refere o 
artigo 5.º. Na realização dessa avaliação, a 
unidade de informações de passageiros 
pode tratar os dados PNR em função de 
critérios predefinidos. Os 
Estados-Membros asseguram que qualquer 
resultado positivo obtido através desse 
tratamento automatizado seja controlado 
individualmente por meios não 
automatizados, a fim de verificar se é 
necessária a intervenção da autoridade 
competente a que se refere o artigo 5.º;

(a) Proceder à avaliação do risco 
representado pelos passageiros antes da sua 
chegada ou partida prevista do Estado-
Membro, a fim de identificar as pessoas 
suscetíveis de estarem implicadas numa 
infração terrorista e que devem ser sujeitas 
a um controlo minucioso pelas autoridades 
competentes a que se refere o artigo 5.º. Na 
realização dessa avaliação, a unidade de 
informações de passageiros pode tratar os 
dados PNR em função de critérios 
predefinidos determinados pelas 
autoridades competentes a que se refere o 
artigo 5.º. Os Estados-Membros asseguram 
que qualquer resultado positivo obtido 
através desse tratamento automatizado seja 
controlado individualmente por meios não 
automatizados, a fim de verificar se é 
necessária a intervenção da autoridade 
competente a que se refere o artigo 5.º;

Or. en
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Alteração 258
Ioan Enciu

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2, alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Proceder à avaliação do risco 
representado pelos passageiros antes da sua 
chegada ou partida prevista do 
Estado-Membro, a fim de identificar as 
pessoas suscetíveis de estarem implicadas 
numa infração terrorista ou na 
criminalidade transnacional grave e que 
devem ser sujeitas a um controlo 
minucioso pelas autoridades competentes a 
que se refere o artigo 5.º. Na realização 
dessa avaliação, a unidade de informações 
de passageiros pode tratar os dados PNR 
em função de critérios predefinidos. Os 
Estados-Membros asseguram que qualquer 
resultado positivo obtido através desse 
tratamento automatizado seja controlado 
individualmente por meios não 
automatizados, a fim de verificar se é 
necessária a intervenção da autoridade 
competente a que se refere o artigo 5.º;

a) Proceder à avaliação do risco 
representado pelos passageiros antes da sua 
chegada ou partida prevista do 
Estado-Membro, a fim de identificar as 
pessoas suscetíveis de estarem implicadas 
numa infração terrorista ou na 
criminalidade transnacional grave e que 
devem ser sujeitas a um controlo 
minucioso pelas autoridades competentes a 
que se refere o artigo 5.º. Na realização 
dessa avaliação, a unidade de informações 
de passageiros deve tratar os dados PNR 
em função de critérios objetivos 
predefinidos. Os Estados-Membros
asseguram que qualquer resultado positivo 
obtido através desse tratamento 
automatizado seja controlado 
individualmente por meios não 
automatizados, a fim de verificar se é 
necessária a intervenção da autoridade 
competente a que se refere o artigo 5.º;

Or. ro

Alteração 259
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Proceder à avaliação do risco 
representado pelos passageiros antes da sua 
chegada ou partida prevista do Estado-
Membro, a fim de identificar as pessoas 
suscetíveis de estarem implicadas numa 
infração terrorista ou na criminalidade 
transnacional grave e que devem ser 

(a) Proceder à avaliação do risco 
representado pelos passageiros antes da sua 
chegada ou partida prevista do Estado-
Membro, a fim de identificar as pessoas 
suscetíveis de estarem implicadas numa 
infração terrorista ou na criminalidade 
transnacional grave e que devem ser 
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sujeitas a um controlo minucioso pelas 
autoridades competentes a que se refere o 
artigo 5.º. Na realização dessa avaliação, a 
unidade de informações de passageiros 
pode tratar os dados PNR em função de 
critérios predefinidos. Os 
Estados-Membros asseguram que qualquer 
resultado positivo obtido através desse
tratamento automatizado seja controlado 
individualmente por meios não 
automatizados, a fim de verificar se é 
necessária a intervenção da autoridade 
competente a que se refere o artigo 5.º;

sujeitas a um controlo minucioso pelas 
autoridades competentes a que se refere o 
artigo 5.º. Na realização dessa avaliação, a 
unidade de informações de passageiros 
pode não tratar os dados PNR em função 
de critérios predefinidos. Os 
Estados-Membros asseguram que qualquer 
resultado positivo obtido através de 
qualquer tratamento automatizado seja 
controlado individualmente por meios não 
automatizados, a fim de verificar se é 
necessária a intervenção da autoridade 
competente a que se refere o artigo 5.º;

Or. en

Alteração 260
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Proceder à avaliação do risco 
representado pelos passageiros antes da sua 
chegada ou partida prevista do 
Estado-Membro, a fim de identificar as 
pessoas suscetíveis de estarem implicadas 
numa infração terrorista ou na 
criminalidade transnacional grave e que 
devem ser sujeitas a um controlo 
minucioso pelas autoridades competentes a 
que se refere o artigo 5.º. Na realização 
dessa avaliação, a unidade de informações 
de passageiros pode tratar os dados PNR 
em função de critérios predefinidos. Os 
Estados-Membros asseguram que 
qualquer resultado positivo obtido através 
desse tratamento automatizado seja 
controlado individualmente por meios não 
automatizados, a fim de verificar se é 
necessária a intervenção da autoridade 
competente a que se refere o artigo 5.°;

a) Proceder à avaliação do risco 
representado pelos passageiros antes da sua 
chegada ou partida prevista do Estado-
Membro, a fim de identificar as pessoas 
suscetíveis de estarem implicadas numa 
infração terrorista ou na criminalidade 
transnacional grave e que devem ser 
sujeitas a um controlo minucioso pelas 
autoridades competentes a que se refere o 
artigo 5.º. Na realização dessa avaliação, a
unidade de informações de passageiros 
pode tratar os dados PNR em função de 
critérios predefinidos. A unidade de 
informações de passageiros assegura que 
qualquer resultado positivo obtido através 
desse tratamento automatizado seja 
controlado individualmente por meios não 
automatizados, a fim de verificar se é 
necessária a intervenção da autoridade 
competente a que se refere o artigo 5.°;

Or. de
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Alteração 261
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Proceder à avaliação do risco 
representado pelos passageiros antes da 
sua chegada ou partida prevista do 
Estado-Membro, a fim de identificar as 
pessoas suscetíveis de estarem implicadas 
numa infração terrorista ou na 
criminalidade grave e que devem ser 
sujeitas a um controlo minucioso pelas 
autoridades competentes a que se refere o 
artigo 5.º. Na realização dessa avaliação, 
a unidade de informações de passageiros 
pode comparar os dados PNR com bases 
de dados pertinentes, designadamente 
bases de dados nacionais ou 
internacionais ou sítios-espelhos 
nacionais de bases de dados da União, 
sempre que estejam criadas por força do 
direito da União, para pesquisar pessoas 
ou objetos procurados ou objeto de um 
alerta, em conformidade com as 
disposições da União e as disposições 
internacionais e nacionais aplicáveis aos 
ficheiros dessa natureza. Os 
Estados-Membros asseguram que 
qualquer resultado positivo obtido através 
desse tratamento automatizado seja 
controlado individualmente por meios não 
automatizados, a fim de verificar se é 
necessária a intervenção da autoridade 
competente a que se refere o artigo 5.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 262
Sophia in 't Veld
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Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Proceder à avaliação do risco 
representado pelos passageiros antes da 
sua chegada ou partida prevista do Estado-
Membro, a fim de identificar as pessoas 
suscetíveis de estarem implicadas numa 
infração terrorista ou na criminalidade 
grave e que devem ser sujeitas a um 
controlo minucioso pelas autoridades 
competentes a que se refere o artigo 5.º. Na 
realização dessa avaliação, a unidade de 
informações de passageiros pode comparar 
os dados PNR com bases de dados 
pertinentes, designadamente bases de 
dados nacionais ou internacionais ou sítios-
espelhos nacionais de bases de dados da 
União, sempre que estejam criadas por 
força do direito da União, para pesquisar 
pessoas ou objetos procurados ou objeto de 
um alerta, em conformidade com as 
disposições da União e as disposições 
internacionais e nacionais aplicáveis aos 
ficheiros dessa natureza. Os 
Estados-Membros asseguram que qualquer 
resultado positivo obtido através desse 
tratamento automatizado seja controlado 
individualmente por meios não 
automatizados, a fim de verificar se é 
necessária a intervenção da autoridade 
competente a que se refere o artigo 5.º;

(b) Proceder à verificação da identidade 
dos passageiros antes da sua chegada ou 
partida prevista do Estado-Membro, a fim 
de identificar as pessoas suscetíveis de 
estarem implicadas numa infração 
terrorista ou na criminalidade 
transnacional grave e que devem ser 
sujeitas a um controlo minucioso pelas 
autoridades competentes a que se refere o 
artigo 5.º. Na realização dessa verificação, 
a unidade de informações de passageiros 
pode comparar os dados PNR com bases de 
dados especificamente elaboradas para 
fins de prevenção, deteção, investigação e 
repressão de infrações terroristas e 
criminalidade transnacional grave, 
designadamente bases de dados nacionais 
ou internacionais ou sítios-espelhos 
nacionais de bases de dados da União, 
sempre que estejam criadas por força do 
direito da União, para pesquisar pessoas ou 
objetos procurados ou objeto de um alerta, 
em conformidade com as disposições da 
União e as disposições internacionais e 
nacionais aplicáveis aos ficheiros dessa 
natureza. Os Estados-Membros asseguram 
que qualquer resultado positivo obtido 
através desse tratamento automatizado seja 
controlado individualmente por meios não 
automatizados, a fim de verificar se é 
necessária a intervenção da autoridade 
competente a que se refere o artigo 5.º;

Or. en

Alteração 263
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Proceder à avaliação do risco 
representado pelos passageiros antes da sua 
chegada ou partida prevista do Estado-
Membro, a fim de identificar as pessoas 
suscetíveis de estarem implicadas numa 
infração terrorista ou na criminalidade 
grave e que devem ser sujeitas a um 
controlo minucioso pelas autoridades 
competentes a que se refere o artigo 5.º. Na 
realização dessa avaliação, a unidade de 
informações de passageiros pode comparar 
os dados PNR com bases de dados 
pertinentes, designadamente bases de 
dados nacionais ou internacionais ou sítios-
espelhos nacionais de bases de dados da 
União, sempre que estejam criadas por 
força do direito da União, para pesquisar 
pessoas ou objetos procurados ou objeto de 
um alerta, em conformidade com as 
disposições da União e as disposições 
internacionais e nacionais aplicáveis aos 
ficheiros dessa natureza. Os 
Estados-Membros asseguram que qualquer 
resultado positivo obtido através desse 
tratamento automatizado seja controlado 
individualmente por meios não 
automatizados, a fim de verificar se é 
necessária a intervenção da autoridade 
competente a que se refere o artigo 5.º;

(b) Proceder à avaliação do risco 
representado pelos passageiros antes da sua 
chegada ou partida prevista do 
Estado-Membro, a fim de identificar as 
pessoas suscetíveis de estarem implicadas 
numa infração terrorista e que devem ser 
sujeitas a um controlo minucioso pelas 
autoridades competentes a que se refere o 
artigo 5.º. Na realização dessa avaliação, a 
unidade de informações de passageiros 
pode comparar os dados PNR com bases de 
dados pertinentes, designadamente bases 
de dados nacionais ou internacionais ou 
sítios-espelhos nacionais de bases de dados 
da União, sempre que estejam criadas por 
força do direito da União, para pesquisar 
pessoas ou objetos procurados ou objeto de 
um alerta, em conformidade com as 
disposições da União e as disposições 
internacionais e nacionais aplicáveis aos 
ficheiros dessa natureza. Os 
Estados-Membros asseguram que qualquer 
resultado positivo obtido através desse 
tratamento automatizado seja controlado 
individualmente por meios não 
automatizados, a fim de verificar se é 
necessária a intervenção da autoridade 
competente a que se refere o artigo 5.º;

Or. en

Alteração 264
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Proceder à avaliação do risco 
representado pelos passageiros antes da 
sua chegada ou partida prevista do 

(b) Uma avaliação mais aprofundada –
que pode ser realizada antes da sua 
chegada ou partida prevista do 
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Estado-Membro, a fim de identificar as 
pessoas suscetíveis de estarem implicadas 
numa infração terrorista ou na 
criminalidade grave e que devem ser 
sujeitas a um controlo minucioso pelas 
autoridades competentes a que se refere o 
artigo 5.º. Na realização dessa avaliação, a 
unidade de informações de passageiros 
pode comparar os dados PNR com bases de 
dados pertinentes, designadamente bases 
de dados nacionais ou internacionais ou 
sítios-espelhos nacionais de bases de dados 
da União, sempre que estejam criadas por 
força do direito da União, para pesquisar 
pessoas ou objetos procurados ou objeto de 
um alerta, em conformidade com as 
disposições da União e as disposições 
internacionais e nacionais aplicáveis aos 
ficheiros dessa natureza. Os 
Estados-Membros asseguram que qualquer 
resultado positivo obtido através desse 
tratamento automatizado seja controlado 
individualmente por meios não 
automatizados, a fim de verificar se é 
necessária a intervenção da autoridade 
competente a que se refere o artigo 5.º;

Estado-Membro pelas autoridades 
competentes a que se refere o artigo 5.º -
aos passageiros relativamente ao quais 
existem indícios substanciais que 
sustentam a suspeita de que estejam 
implicados numa infração terrorista ou 
na criminalidade transnacional grave. Na 
realização dessa avaliação, a unidade de 
informações de passageiros pode comparar 
os dados PNR com bases de dados 
pertinentes, designadamente bases de 
dados nacionais ou internacionais ou sítios-
espelhos nacionais de bases de dados da 
União, sempre que estejam criadas por 
força do direito da União, para pesquisar 
pessoas ou objetos procurados ou objeto de 
um alerta, em conformidade com as 
disposições da União e as disposições 
internacionais e nacionais aplicáveis aos 
ficheiros dessa natureza. Os 
Estados-Membros asseguram que qualquer 
resultado positivo obtido através desse 
tratamento automatizado seja controlado 
individualmente por meios não 
automatizados, a fim de verificar se é 
necessária a intervenção da autoridade 
competente a que se refere o artigo 5.º;

Or. en

Alteração 265
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Proceder à avaliação do risco 
representado pelos passageiros antes da 
sua chegada ou partida prevista do 
Estado-Membro, a fim de identificar as 
pessoas suscetíveis de estarem implicadas 
numa infração terrorista ou na 
criminalidade grave e que devem ser 
sujeitas a um controlo minucioso pelas 

(b) Uma avaliação mais aprofundada –
que pode ser realizada antes da sua 
chegada ou partida prevista do 
Estado-Membro pelas autoridades 
competentes a que se refere o artigo 5.º -
aos passageiros sobre os quais existem 
motivos sérios que sustentam a suspeita 
de que estejam implicados s numa 
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autoridades competentes a que se refere o 
artigo 5.º. Na realização dessa avaliação, a 
unidade de informações de passageiros 
pode comparar os dados PNR com bases de 
dados pertinentes, designadamente bases 
de dados nacionais ou internacionais ou 
sítios-espelhos nacionais de bases de dados 
da União, sempre que estejam criadas por 
força do direito da União, para pesquisar 
pessoas ou objetos procurados ou objeto de 
um alerta, em conformidade com as 
disposições da União e as disposições 
internacionais e nacionais aplicáveis aos 
ficheiros dessa natureza. Os 
Estados-Membros asseguram que qualquer 
resultado positivo obtido através desse 
tratamento automatizado seja controlado 
individualmente por meios não 
automatizados, a fim de verificar se é 
necessária a intervenção da autoridade 
competente a que se refere o artigo 5.º;

infração terrorista ou na criminalidade 
transnacional grave. Na realização dessa 
avaliação, a unidade de informações de 
passageiros pode comparar os dados PNR 
com bases de dados pertinentes, 
designadamente bases de dados nacionais 
ou internacionais ou sítios-espelhos 
nacionais de bases de dados da União, 
sempre que estejam criadas por força do 
direito da União, para pesquisar pessoas ou 
objetos procurados ou objeto de um alerta, 
em conformidade com as disposições da 
União e as disposições internacionais e 
nacionais aplicáveis aos ficheiros dessa 
natureza. Os Estados-Membros asseguram 
que qualquer resultado positivo obtido 
através desse tratamento automatizado seja 
controlado individualmente por meios não 
automatizados, a fim de verificar se é 
necessária a intervenção da autoridade 
competente a que se refere o artigo 5.º;

Or. en

Alteração 266
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Responder, caso o caso, aos pedidos 
devidamente fundamentados das 
autoridades competentes visando obter 
dados PNR e o tratamento destes últimos 
em casos específicos para efeitos da 
prevenção, deteção, investigação e 
repressão das infrações terroristas ou da 
criminalidade grave, bem como comunicar 
às autoridades competentes os resultados 
desse tratamento; e

(c) Responder, caso o caso, aos pedidos 
devidamente fundamentados das 
autoridades competentes visando obter 
dados PNR e o tratamento destes últimos 
em casos específicos para efeitos da 
prevenção, deteção, investigação e 
repressão das infrações terroristas ou da 
criminalidade transnacional grave, bem 
como comunicar às autoridades 
competentes os resultados desse 
tratamento; e

Or. en
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Alteração 267
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Responder, caso o caso, aos pedidos 
devidamente fundamentados das 
autoridades competentes visando obter 
dados PNR e o tratamento destes últimos 
em casos específicos para efeitos da 
prevenção, deteção, investigação e 
repressão das infrações terroristas ou da 
criminalidade grave, bem como comunicar 
às autoridades competentes os resultados 
desse tratamento; e

(c) Responder, caso o caso, aos pedidos 
devidamente fundamentados das 
autoridades competentes visando obter 
dados PNR e o tratamento destes últimos 
em casos específicos para efeitos da 
prevenção, deteção, investigação e 
repressão das infrações terroristas, bem 
como comunicar às autoridades 
competentes os resultados desse 
tratamento; e

Or. en

Alteração 268
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Responder, caso o caso, aos pedidos 
devidamente fundamentados das 
autoridades competentes visando obter 
dados PNR e o tratamento destes últimos 
em casos específicos para efeitos da 
prevenção, deteção, investigação e 
repressão das infrações terroristas ou da 
criminalidade grave, bem como comunicar 
às autoridades competentes os resultados 
desse tratamento; e

(c) Responder, caso o caso, aos pedidos 
devidamente fundamentados das 
autoridades competentes visando obter 
dados PNR e o tratamento destes últimos 
em casos específicos para efeitos da 
prevenção, deteção, investigação e 
repressão das infrações terroristas ou da 
criminalidade transnacional grave, bem 
como comunicar às autoridades 
competentes os resultados desse 
tratamento; e

Or. en
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Alteração 269
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Analisar os dados PNR com o objetivo 
de os atualizar ou criar novos critérios 
para a realização de avaliações, tendo em 
vista identificar pessoas suscetíveis de 
estarem envolvidas numa infração 
terrorista ou na criminalidade 
transnacional grave, em conformidade 
com a alínea a).

Suprimido

Or. en

Alteração 270
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Analisar os dados PNR com o objetivo 
de os atualizar ou criar novos critérios 
para a realização de avaliações, tendo em 
vista identificar pessoas suscetíveis de 
estarem envolvidas numa infração 
terrorista ou na criminalidade 
transnacional grave, em conformidade 
com a alínea a).

Suprimido

Or. en

Alteração 271
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) Analisar os dados PNR com o objetivo 
de os atualizar ou criar novos critérios 
para a realização de avaliações, tendo em 
vista identificar pessoas suscetíveis de 
estarem envolvidas numa infração 
terrorista ou na criminalidade 
transnacional grave, em conformidade 
com a alínea a).

Suprimido

Or. en

Alteração 272
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Analisar os dados PNR com o objetivo 
de os atualizar ou criar novos critérios 
para a realização de avaliações, tendo em 
vista identificar pessoas suscetíveis de 
estarem envolvidas numa infração 
terrorista ou na criminalidade 
transnacional grave, em conformidade 
com a alínea a).

Suprimido

Or. en

Alteração 273
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Analisar os dados PNR com o objetivo 
de os atualizar ou criar novos critérios para 
a realização de avaliações, tendo em vista 
identificar pessoas suscetíveis de estarem 

(d) Analisar os dados PNR com o objetivo 
de os atualizar ou criar novos critérios para 
a realização de avaliações, tendo em vista 
identificar pessoas suscetíveis de estarem 
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envolvidas numa infração terrorista ou na 
criminalidade transnacional grave, em 
conformidade com a alínea a).

envolvidas numa infração terrorista, em 
conformidade com a alínea a).

Or. en

Alteração 274
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A avaliação do risco representado por 
passageiros antes da sua chegada ou 
partida prevista do Estado-Membro, 
referida no n.º 2, alínea a), deve ser 
realizada de forma não discriminatória e 
tendo em conta os critérios de avaliação 
definidos pela unidade de informações de 
passageiros. Os Estados-Membros
asseguram que os critérios de avaliação 
sejam fixados pelas unidades de 
informações de passageiros, em 
cooperação com as autoridades 
competentes a que se refere o artigo 5.º. 
Os critérios de avaliação nunca podem ser 
baseados na origem racial ou étnica da 
pessoa, nas suas convicções religiosas ou 
filosóficas, opiniões políticas, filiação 
sindical, situação médica ou vida sexual.

Suprimido

Or. en

Justificação

A definição de perfis ou o tratamento de dados em função de critérios de avaliação 
predefinidos não podem ser permitidos na ausência de uma definição legal de definição de 
perfis a nível da UE.

Alteração 275
Carmen Romero López, Birgit Sippel
Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A avaliação do risco representado por 
passageiros antes da sua chegada ou 
partida prevista do Estado-Membro, 
referida no n.º 2, alínea a), deve ser 
realizada de forma não discriminatória e 
tendo em conta os critérios de avaliação 
definidos pela unidade de informações de 
passageiros. Os Estados-Membros
asseguram que os critérios de avaliação 
sejam fixados pelas unidades de 
informações de passageiros, em 
cooperação com as autoridades 
competentes a que se refere o artigo 5.º. Os 
critérios de avaliação nunca podem ser 
baseados na origem racial ou étnica da 
pessoa, nas suas convicções religiosas ou 
filosóficas, opiniões políticas, filiação 
sindical, situação médica ou vida sexual.

3. A avaliação do risco representado por 
passageiros antes da sua chegada ou 
partida prevista do Estado-Membro, 
referida no n.º 2, alínea a), deve ser 
realizada de forma não discriminatória e 
tendo em conta os critérios de avaliação, 
sendo que os Estados-Membros asseguram 
que os critérios de avaliação sejam fixados 
pelas autoridades competentes a que se 
refere o artigo 5.º. Os critérios de avaliação 
nunca podem ser baseados na origem racial 
ou étnica da pessoa, nas suas convicções 
religiosas ou filosóficas, opiniões políticas, 
filiação sindical, situação médica ou vida 
sexual.

Or. en

Alteração 276
Kinga Göncz

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A avaliação do risco representado por 
passageiros antes da sua chegada ou 
partida prevista do Estado-Membro, 
referida no n.º 2, alínea a), deve ser 
realizada de forma não discriminatória e 
tendo em conta os critérios de avaliação 
definidos pela unidade de informações de 
passageiros. Os Estados-Membros
asseguram que os critérios de avaliação 
sejam fixados pelas unidades de 
informações de passageiros, em 
cooperação com as autoridades 
competentes a que se refere o artigo 5.º. Os 
critérios de avaliação nunca podem ser 

3. A avaliação do risco representado por 
passageiros antes da sua chegada ou 
partida prevista do Estado-Membro, 
referida no n.º 2, alínea a), deve ser 
realizada de forma não discriminatória e 
tendo em conta os critérios de avaliação 
definidos pela unidade de informações de 
passageiros. Os Estados-Membros
asseguram que os critérios de avaliação 
sejam fixados pelas unidades de 
informações de passageiros, em 
cooperação com as autoridades 
competentes a que se refere o artigo 5.º. Os 
critérios de avaliação nunca podem ser 
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baseados na origem racial ou étnica da 
pessoa, nas suas convicções religiosas ou 
filosóficas, opiniões políticas, filiação 
sindical, situação médica ou vida sexual.

baseados na origem racial ou étnica da 
pessoa, nas suas convicções religiosas ou 
filosóficas, opiniões políticas, filiação 
sindical, situação médica, deficiência ou 
orientação sexual.

Or. en

Alteração 277
Tanja Fajon

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A avaliação do risco representado por 
passageiros antes da sua chegada ou 
partida prevista do Estado-Membro, 
referida no n.º 2, alínea a), deve ser 
realizada de forma não discriminatória e 
tendo em conta os critérios de avaliação 
definidos pela unidade de informações de 
passageiros. Os Estados-Membros
asseguram que os critérios de avaliação 
sejam fixados pelas unidades de 
informações de passageiros, em 
cooperação com as autoridades
competentes a que se refere o artigo 5.º. Os 
critérios de avaliação nunca podem ser 
baseados na origem racial ou étnica da 
pessoa, nas suas convicções religiosas ou 
filosóficas, opiniões políticas, filiação 
sindical, situação médica ou vida sexual.

3. A avaliação do risco representado por 
passageiros antes da sua chegada ou 
partida prevista do Estado-Membro, 
referida no n.º 2, alínea a), deve ser 
realizada de forma não discriminatória e 
tendo em conta os critérios comuns de 
avaliação, em cooperação com as 
autoridades competentes a que se refere o 
artigo 5.º. Os critérios de avaliação nunca 
podem ser baseados na origem racial ou 
étnica da pessoa, nas suas convicções 
religiosas ou filosóficas, opiniões políticas, 
filiação sindical, situação médica ou vida 
sexual.

Or. en

Alteração 278
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. O tratamento de dados PNR só pode 
ser autorizado por ordem de um tribunal 
ou organismo competentes de um 
Estado-Membro no seguimento de um 
requerimento da unidade de informações 
de passageiros. Só nos casos em que esta 
unidade identificar perigo da demora 
(«periculum in mora») pode a mesma 
autorizar o referido tratamento.

Or. en

Alteração 279
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A transmissão de dados PNR é 
autorizada apenas por ordem de um 
tribunal de um Estado-Membro no 
seguimento de um requerimento 
apresentado pela unidade de informações 
de passageiros. Só nos casos em que esta 
unidade identificar perigo da demora 
(«periculum in mora») pode a mesma 
autorizar o referido tratamento.

Or. en

Alteração 280
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A unidade de informações de 
passageiros de um Estado-Membro 

4. A unidade de informações de 
passageiros de um Estado-Membro 
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transfere os dados PNR ou os resultados do 
tratamento de dados PNR das pessoas 
identificadas em conformidade com o n.º 2, 
alíneas a) e b), para as autoridades 
competentes desse mesmo Estado-
Membro, tendo em vista um controlo mais 
minucioso. Essas transferências de dados 
só podem ser efetuadas caso a caso.

transfere os dados PNR ou os resultados do 
tratamento de dados PNR das pessoas 
identificadas em conformidade com o n.º 2, 
alínea b), para as autoridades competentes 
desse mesmo Estado-Membro, tendo em 
vista um controlo mais minucioso. Essas 
transferências de dados só podem ser 
efetuadas caso a caso.

Or. en

Alteração 281
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A unidade de informações de 
passageiros de um Estado-Membro 
transfere os dados PNR ou os resultados do 
tratamento de dados PNR das pessoas 
identificadas em conformidade com o n.º 2, 
alíneas a) e b), para as autoridades 
competentes desse mesmo 
Estado-Membro, tendo em vista um 
controlo mais minucioso. Essas 
transferências de dados só podem ser 
efetuadas caso a caso.

4. A unidade de informações de 
passageiros transfere os dados PNR ou os 
resultados do tratamento de dados PNR das 
pessoas identificadas em conformidade 
com o n.º 2, alíneas a) e b), para as 
autoridades competentes desse mesmo 
Estado-Membro, tendo em vista um 
controlo mais minucioso. Essas 
transferências de dados só podem ser 
efetuadas caso a caso.

Or. de

Alteração 282
Ágnes Hankiss

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A unidade de informações de 
passageiros de um Estado-Membro 
transfere os dados PNR ou os resultados do 
tratamento de dados PNR das pessoas 

4. A unidade de informações de 
passageiros de um Estado-Membro 
transfere os dados PNR ou os resultados do 
tratamento de dados PNR das pessoas 
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identificadas em conformidade com o n.º 2, 
alíneas a) e b), para as autoridades 
competentes desse mesmo 
Estado-Membro, tendo em vista um 
controlo mais minucioso. Essas 
transferências de dados só podem ser 
efetuadas caso a caso.

identificadas em conformidade com o n.º 2, 
alíneas a) e b), para as autoridades 
competentes desse mesmo 
Estado-Membro, tendo em vista um 
controlo mais minucioso. Dependendo do 
resultado desse controlo, as conclusões 
relativas à pessoa identificada têm de ser 
armazenadas e este facto tem de ser 
levado em conta na decisão sobre por 
quanto tempo conservar os dados. Essas 
transferências de dados só podem ser 
efetuadas caso a caso.

Or. hu

Alteração 283
Tanja Fajon

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A unidade de informações de 
passageiros de um Estado-Membro 
transfere os dados PNR ou os resultados do 
tratamento de dados PNR das pessoas 
identificadas em conformidade com o n.º 2, 
alíneas a) e b), para as autoridades 
competentes desse mesmo Estado-
Membro, tendo em vista um controlo mais 
minucioso. Essas transferências de dados 
só podem ser efetuadas caso a caso.

4. A unidade de informações de 
passageiros de um Estado-Membro ou de 
um grupo de Estados-Membros transfere 
os dados PNR ou os resultados do 
tratamento de dados PNR das pessoas 
identificadas em conformidade com o n.º 2, 
alíneas a) e b), para as autoridades 
competentes desse mesmo Estado-
Membro, tendo em vista um controlo mais 
minucioso. Essas transferências de dados 
só podem ser efetuadas caso a caso.

Or. en

Alteração 284
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Artigo 5
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º Suprimido
Autoridades competentes

1. Cada Estado-Membro adota uma lista 
de autoridades competentes que podem 
solicitar ou receber dados PNR ou o 
resultado do tratamento de tais dados das 
unidades de informações de passageiros, 
a fim de analisar mais minuciosamente 
essas informações ou tomar medidas 
apropriadas para efeitos da prevenção, 
deteção, investigação e repressão das 
infrações terroristas e da criminalidade 
grave.
2. As autoridades competentes são as
autoridades habilitadas a intervir em 
matéria de prevenção, deteção, 
investigação ou repressão das infrações 
terroristas e da criminalidade grave.
3. Cada Estado-Membro notifica a lista 
das respetivas autoridades competentes à 
Comissão no prazo máximo de doze meses 
a contar da entrada em vigor da presente 
diretiva, podendo a qualquer momento 
atualizar a sua declaração. A Comissão 
publica esta informação, bem como as 
eventuais atualizações, no Jornal Oficial 
da União Europeia.
4. Os dados PNR dos passageiros e o 
resultado do tratamento desses dados 
recebidos pela unidade de informações de 
passageiros podem ser objeto de 
tratamento ulterior pelas autoridades 
competentes dos Estados-Membros
exclusivamente para fins de prevenção, 
deteção, investigação ou repressão das 
infrações terroristas ou da criminalidade 
grave.
5. O disposto no n.º 4 é aplicável sem 
prejuízo das competências das 
autoridades responsáveis pela aplicação 
da lei ou judiciárias nacionais, quando 
outras infrações ou indícios de infrações 
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são detetados no decurso de ações 
repressivas realizadas na sequência do 
referido tratamento.
6. As autoridades competentes devem 
abster-se de tomar qualquer decisão 
suscetível de produzir efeitos jurídicos 
adversos contra uma pessoa ou que a 
afete de forma grave exclusivamente com 
base no tratamento automatizado dos 
dados PNR. As decisões desta natureza 
não podem ser baseadas na origem racial 
ou étnica da pessoa, nas suas convicções 
religiosas ou filosóficas, opiniões 
políticas, filiação sindical, situação
médica ou vida sexual.

Or. en

Alteração 285
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro adota uma lista de 
autoridades competentes que podem 
solicitar ou receber dados PNR ou o 
resultado do tratamento de tais dados das 
unidades de informações de passageiros, a 
fim de analisar mais minuciosamente essas 
informações ou tomar medidas apropriadas 
para efeitos da prevenção, deteção, 
investigação e repressão das infrações 
terroristas e da criminalidade grave.

1. Cada Estado-Membro adota uma lista de 
autoridades competentes que podem 
solicitar ou receber dados PNR ou o 
resultado do tratamento de tais dados,
numa base casuística, das unidades de 
informações de passageiros, a fim de 
analisar mais minuciosamente essas 
informações ou tomar medidas apropriadas 
para efeitos da prevenção, deteção, 
investigação e repressão das infrações 
terroristas e da criminalidade 
transnacional grave.

Or. en

Alteração 286
Axel Voss
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Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro adota uma lista de 
autoridades competentes que podem 
solicitar ou receber dados PNR ou o 
resultado do tratamento de tais dados das 
unidades de informações de passageiros, a 
fim de analisar mais minuciosamente essas 
informações ou tomar medidas apropriadas 
para efeitos da prevenção, deteção, 
investigação e repressão das infrações 
terroristas e da criminalidade grave.

1. Cada Estado-Membro adota uma lista de 
autoridades competentes que podem 
solicitar ou receber dados PNR ou o 
resultado do tratamento de tais dados da 
unidade de informações de passageiros, a 
fim de analisar mais minuciosamente essas 
informações ou tomar medidas apropriadas 
para efeitos da prevenção, deteção, 
investigação e repressão das infrações 
terroristas e da criminalidade grave.

Or. de

Alteração 287
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro adota uma lista de 
autoridades competentes que podem 
solicitar ou receber dados PNR ou o 
resultado do tratamento de tais dados das 
unidades de informações de passageiros, a 
fim de analisar mais minuciosamente essas 
informações ou tomar medidas apropriadas 
para efeitos da prevenção, deteção, 
investigação e repressão das infrações 
terroristas e da criminalidade grave.

1. Cada Estado-Membro adota uma lista de 
autoridades competentes que podem 
solicitar ou receber dados PNR ou o 
resultado do tratamento de tais dados das 
unidades de informações de passageiros, a 
fim de analisar mais minuciosamente essas 
informações ou tomar medidas apropriadas 
para efeitos da prevenção, deteção, 
investigação e repressão das infrações 
terroristas.

Or. en

Alteração 288
Ioan Enciu

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro adota uma lista de 
autoridades competentes que podem 
solicitar ou receber dados PNR ou o 
resultado do tratamento de tais dados das 
unidades de informações de passageiros, a 
fim de analisar mais minuciosamente essas 
informações ou tomar medidas apropriadas 
para efeitos da prevenção, deteção, 
investigação e repressão das infrações 
terroristas e da criminalidade grave.

1. Cada Estado-Membro adota, 
respeitando os princípios da necessidade e 
da proporcionalidade, uma lista de 
autoridades competentes que podem 
solicitar ou receber dados PNR ou o 
resultado do tratamento de tais dados das 
unidades de informações de passageiros, a 
fim de analisar mais minuciosamente essas 
informações ou tomar medidas apropriadas 
para efeitos da prevenção, deteção, 
investigação e repressão das infrações 
terroristas e da criminalidade grave.

Or. ro

Alteração 289
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro adota uma lista de 
autoridades competentes que podem 
solicitar ou receber dados PNR ou o 
resultado do tratamento de tais dados das 
unidades de informações de passageiros, a 
fim de analisar mais minuciosamente essas 
informações ou tomar medidas apropriadas 
para efeitos da prevenção, deteção,
investigação e repressão das infrações 
terroristas e da criminalidade grave.

1. Cada Estado-Membro adota uma lista de 
autoridades competentes que podem 
solicitar ou receber dados PNR ou o 
resultado do tratamento de tais dados das 
unidades de informações de passageiros, a 
fim de analisar mais minuciosamente essas 
informações ou tomar medidas apropriadas 
para efeitos da prevenção, deteção, 
investigação e repressão das infrações 
terroristas e da criminalidade 
transnacional grave.

Or. en

Alteração 290
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes são as 
autoridades habilitadas a intervir em 
matéria de prevenção, deteção, 
investigação ou repressão das infrações 
terroristas e da criminalidade grave.

2. As autoridades competentes são as 
autoridades habilitadas a intervir em 
matéria de prevenção, deteção, 
investigação ou repressão das infrações 
terroristas e da criminalidade 
transnacional grave.

Or. en

Alteração 291
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes são as 
autoridades habilitadas a intervir em 
matéria de prevenção, deteção, 
investigação ou repressão das infrações 
terroristas e da criminalidade grave.

2. As autoridades competentes são as 
autoridades habilitadas a intervir em 
matéria de prevenção, deteção, 
investigação ou repressão das infrações 
terroristas.

Or. en

Alteração 292
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes são as 
autoridades habilitadas a intervir em 
matéria de prevenção, deteção, 
investigação ou repressão das infrações 
terroristas e da criminalidade grave.

2. As autoridades competentes são as 
autoridades habilitadas a intervir em 
matéria de prevenção, deteção, 
investigação ou repressão das infrações 
terroristas e da criminalidade 
transnacional grave. 

Or. en
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Alteração 293
Manfred Weber

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Cada Estado-Membro notifica a lista das 
respetivas autoridades competentes à 
Comissão no prazo máximo de doze meses 
a contar da entrada em vigor da presente 
diretiva, podendo a qualquer momento 
atualizar a sua declaração. A Comissão 
publica esta informação, bem como as 
eventuais atualizações, no Jornal Oficial 
da União Europeia.

3. Cada Estado-Membro notifica a lista das 
respetivas autoridades competentes à
Comissão no prazo máximo de doze meses 
a contar da entrada em vigor da presente 
diretiva, ou doze meses após a primeira 
utilização de dados dos registos de 
identificação dos passageiros para os 
efeitos previstos na presente diretiva, 
podendo a qualquer momento atualizar a 
sua declaração. A Comissão publica esta 
informação, bem como as eventuais 
atualizações, no Jornal Oficial da União 
Europeia.

Or. de

Alteração 294
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os dados PNR dos passageiros e o 
resultado do tratamento desses dados 
recebidos pela unidade de informações de 
passageiros podem ser objeto de tratamento 
ulterior pelas autoridades competentes dos 
Estados-Membros exclusivamente para fins 
de prevenção, deteção, investigação ou 
repressão das infrações terroristas ou da 
criminalidade grave.

4. Os dados PNR dos passageiros e o 
resultado do tratamento desses dados 
recebidos pela unidade de informações de 
passageiros podem ser objeto de tratamento 
ulterior pelas autoridades competentes dos 
Estados-Membros exclusivamente para fins 
de prevenção, deteção, investigação ou 
repressão das infrações terroristas ou da 
criminalidade transnacional grave.

Or. en
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Alteração 295
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os dados PNR dos passageiros e o 
resultado do tratamento desses dados 
recebidos pela unidade de informações de 
passageiros podem ser objeto de tratamento 
ulterior pelas autoridades competentes dos 
Estados-Membros exclusivamente para fins 
de prevenção, deteção, investigação ou 
repressão das infrações terroristas ou da 
criminalidade grave.

4. Os dados PNR dos passageiros e o 
resultado do tratamento desses dados 
recebidos pela unidade de informações de 
passageiros podem ser objeto de tratamento 
ulterior pelas autoridades competentes dos 
Estados-Membros exclusivamente para fins 
de prevenção, deteção, investigação ou 
repressão das infrações terroristas.

Or. en

Alteração 296
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os dados PNR dos passageiros e o 
resultado do tratamento desses dados 
recebidos pela unidade de informações de 
passageiros podem ser objeto de tratamento 
ulterior pelas autoridades competentes dos 
Estados-Membros exclusivamente para fins 
de prevenção, deteção, investigação ou 
repressão das infrações terroristas ou da 
criminalidade grave.

4. Os dados PNR dos passageiros e o 
resultado do tratamento desses dados 
recebidos pela unidade de informações de 
passageiros podem ser objeto de tratamento 
ulterior pelas autoridades competentes dos 
Estados-Membros exclusivamente para fins 
de prevenção, deteção, investigação ou 
repressão das infrações terroristas ou da 
criminalidade transnacional grave.

Or. en

Alteração 297
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. O disposto no n.º 4 é aplicável sem 
prejuízo das competências das 
autoridades responsáveis pela aplicação 
da lei ou judiciárias nacionais, quando 
outras infrações ou indícios de infrações 
são detetados no decurso de ações 
repressivas realizadas na sequência do 
referido tratamento.

Suprimido

Or. en

Alteração 298
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As autoridades competentes devem 
abster-se de tomar qualquer decisão 
suscetível de produzir efeitos jurídicos 
adversos contra uma pessoa ou que a afete 
de forma grave exclusivamente com base 
no tratamento automatizado dos dados 
PNR. As decisões desta natureza não 
podem ser baseadas na origem racial ou
étnica da pessoa, nas suas convicções 
religiosas ou filosóficas, opiniões políticas, 
filiação sindical, situação médica ou vida
sexual.

6. As autoridades competentes devem 
abster-se de tomar qualquer decisão 
suscetível de produzir efeitos jurídicos 
adversos contra uma pessoa ou que a afete 
de forma grave exclusivamente com base 
no tratamento automatizado dos dados 
PNR. As decisões desta natureza não 
podem ser tomadas em razão do sexo, 
raça, cor, origem étnica ou social da 
pessoa, das suas características genéticas, 
língua, convicções religiosas ou 
filosóficas, opiniões políticas, filiação 
sindical, pertença a uma minoria 
nacional, riqueza, deficiência, idade, 
situação médica ou orientação sexual, 
conforme previsto no artigo 21.º da Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia.

Or. en
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Alteração 299
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As autoridades competentes devem 
abster-se de tomar qualquer decisão 
suscetível de produzir efeitos jurídicos 
adversos contra uma pessoa ou que a afete 
de forma grave exclusivamente com base 
no tratamento automatizado dos dados 
PNR. As decisões desta natureza não 
podem ser baseadas na origem racial ou 
étnica da pessoa, nas suas convicções 
religiosas ou filosóficas, opiniões políticas, 
filiação sindical, situação médica ou vida 
sexual.

6. As autoridades competentes devem 
abster-se de tomar qualquer decisão 
suscetível de produzir efeitos jurídicos 
adversos contra uma pessoa ou que a afete 
de forma grave exclusivamente com base 
no tratamento automatizado dos dados 
PNR, processando contra critérios 
predeterminados ou qualquer outra forma 
de definição de perfis. As decisões desta 
natureza não podem ser baseadas na 
origem racial ou étnica da pessoa, nas suas 
convicções religiosas ou filosóficas, 
opiniões políticas, filiação sindical, 
situação médica ou vida sexual.

Or. en

Alteração 300
Tanja Fajon

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As autoridades competentes devem 
abster-se de tomar qualquer decisão 
suscetível de produzir efeitos jurídicos 
adversos contra uma pessoa ou que a afete 
de forma grave exclusivamente com base 
no tratamento automatizado dos dados 
PNR. As decisões desta natureza não 
podem ser baseadas na origem racial ou 
étnica da pessoa, nas suas convicções 
religiosas ou filosóficas, opiniões políticas, 
filiação sindical, situação médica ou vida 
sexual.

6. As autoridades competentes devem 
abster-se de tomar qualquer decisão 
suscetível de produzir efeitos jurídicos 
adversos contra uma pessoa ou que a afete 
de forma grave exclusivamente com base 
no tratamento automatizado dos dados 
PNR. As decisões desta natureza não 
podem ser baseadas na origem racial ou 
étnica da pessoa, nas suas convicções 
religiosas, opiniões políticas, filiação 
sindical, situação médica ou vida sexual.
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Or. en

Alteração 301
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º Suprimido
Obrigações impostas às transportadoras 

aéreas
1. Os Estados-Membros adotam as 
medidas necessárias para garantir que as 
transportadoras aéreas transferem 
(método de exportação) os dados PNR, tal 
como definidos no artigo 2.º, alínea c), e 
enumerados no anexo, desde que já 
recolham esses dados, para a base de 
dados da unidade nacional de 
informações de passageiros do 
Estado-Membro em cujo território o voo 
internacional aterrará ou descolará. Nos 
casos em que um voo seja explorado por 
uma ou mais transportadoras aéreas em 
regime de partilha de código, a obrigação 
de transferir os dados PNR de todos os 
passageiros do voo deve caber à 
transportadora aérea que o opera. Se o 
voo incluir uma ou mais escalas nos 
aeroportos dos Estados-Membros, as 
transportadoras aéreas devem transferir 
os dados PNR para as unidades de 
informações de passageiros de todos os 
Estados-Membros em causa.
2. As transportadoras aéreas transferem 
os dados PNR por via eletrónica através 
de protocolos comuns e de formatos de 
dados reconhecidos e que devem ser 
adotados segundo o procedimento 
definido nos artigos 13.º e 14.º ou, em 
caso de avaria técnica, por quaisquer 
outros meios apropriados que assegurem 
um nível adequado de segurança dos 
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dados:
a) 24 a 48 horas antes da partida 
programada do voo; e
b) imediatamente após o encerramento do 
voo, ou seja, logo que os passageiros se 
encontrem a bordo do avião preparados 
para partir e o embarque de outros 
passageiros já não seja possível. 
3. Os Estados-Membros podem autorizar 
as transportadoras aéreas a limitar as 
transferências referidas no n.º 2, alínea 
b), às atualizações das transferências 
referidas no n.º 2, alínea a).
4. Caso a acaso, a pedido de uma unidade 
de informações de passageiros em 
conformidade com o direito nacional, as 
transportadoras aéreas transferem os 
dados PNR quando seja necessário o 
acesso antes do momento indicado no 
n.º 2, alínea a), para ajudar a dar resposta 
a uma ameaça real e específica 
relacionada com infrações terroristas ou a 
criminalidade grave.

Or. en

Alteração 302
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 6 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros adotam as 
medidas necessárias para garantir que as 
transportadoras aéreas transferem (método 
de exportação) os dados PNR, tal como 
definidos no artigo 2.º, alínea c), e 
enumerados no anexo, desde que já 
recolham esses dados, para a base de dados 
da unidade nacional de informações de 
passageiros do Estado-Membro em cujo 
território o voo internacional aterrará ou 
descolará. Nos casos em que um voo seja 

1. Os Estados-Membros adotam as 
medidas necessárias para garantir que as 
transportadoras aéreas transferem (método 
de exportação) os dados PNR, tal como 
definidos no artigo 2.º, alínea c), e 
enumerados no anexo, desde que já 
recolham esses dados no normal 
desempenho da sua atividade, para a base 
de dados da unidade nacional de 
informações de passageiros do Estado-
Membro em cujo território o voo 
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explorado por uma ou mais transportadoras 
aéreas em regime de partilha de código, a 
obrigação de transferir os dados PNR de 
todos os passageiros do voo deve caber à 
transportadora aérea que o opera. Se o voo 
incluir uma ou mais escalas nos aeroportos 
dos Estados-Membros, as transportadoras 
aéreas devem transferir os dados PNR para 
as unidades de informações de passageiros 
de todos os Estados-Membros em causa.

internacional aterrará ou descolará. Nos 
casos em que um voo seja explorado por 
uma ou mais transportadoras aéreas em 
regime de partilha de código, a obrigação 
de transferir os dados PNR de todos os 
passageiros do voo deve caber à 
transportadora aérea que o opera. Se o voo 
incluir uma ou mais escalas nos aeroportos 
dos Estados-Membros, as transportadoras 
aéreas devem transferir os dados PNR para 
as unidades de informações de passageiros 
de todos os Estados-Membros em causa.

Or. en

Alteração 303
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Artigo 6 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros adotam as 
medidas necessárias para garantir que as 
transportadoras aéreas transferem (método 
de exportação) os dados PNR, tal como 
definidos no artigo 2.º, alínea c), e 
enumerados no anexo, desde que já 
recolham esses dados, para a base de dados 
da unidade nacional de informações de 
passageiros do Estado-Membro em cujo 
território o voo internacional aterrará ou 
descolará. Nos casos em que um voo seja 
explorado por uma ou mais transportadoras 
aéreas em regime de partilha de código, a 
obrigação de transferir os dados PNR de 
todos os passageiros do voo deve caber à 
transportadora aérea que o opera. Se o voo 
incluir uma ou mais escalas nos aeroportos 
dos Estados-Membros, as transportadoras 
aéreas devem transferir os dados PNR para 
as unidades de informações de passageiros 
de todos os Estados-Membros em causa.

1. Os Estados-Membros adotam as 
medidas necessárias para garantir que as 
transportadoras aéreas transferem (método 
de exportação) os dados PNR, tal como 
definidos no artigo 2.º, alínea c), e 
enumerados no anexo, desde que já 
recolham esses dados, para a base de dados 
da unidade nacional de informações de 
passageiros do Estado-Membro em cujo 
território o voo internacional aterrará ou 
descolará. Nos casos em que um voo seja 
explorado por uma ou mais transportadoras 
aéreas em regime de partilha de código, a 
obrigação de transferir os dados PNR de 
todos os passageiros do voo deve caber à 
transportadora aérea que o opera. Se o voo 
incluir uma ou mais escalas nos aeroportos 
dos Estados-Membros, as transportadoras 
aéreas devem transferir os dados PNR para 
as unidades de informações de passageiros 
de todos os Estados-Membros em causa.
Os dados que revelem o sexo, a idade, a 
raça, a origem social ou étnica, as crenças 
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religiosas ou filosóficas, as opiniões 
políticas, a filiação sindical, a situação 
médica ou a vida sexual de uma pessoa 
não devem ser transferidos.

Or. en

Justificação

É muito mais seguro obrigar as transportadoras aéreas a transferir apenas determinados 
dados do que ter a unidade nacional de informações de passageiros a apagá-los.

Alteração 304
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros adotam as 
medidas necessárias para garantir que as 
transportadoras aéreas transferem (método 
de exportação) os dados PNR, tal como 
definidos no artigo 2.º, alínea c), e 
enumerados no anexo, desde que já 
recolham esses dados, para a base de dados 
da unidade nacional de informações de 
passageiros do Estado-Membro em cujo 
território o voo internacional aterrará ou 
descolará. Nos casos em que um voo seja 
explorado por uma ou mais transportadoras 
aéreas em regime de partilha de código, a 
obrigação de transferir os dados PNR de 
todos os passageiros do voo deve caber à 
transportadora aérea que o opera. Se o voo 
incluir uma ou mais escalas nos 
aeroportos dos Estados-Membros, as 
transportadoras aéreas devem transferir 
os dados PNR para as unidades de 
informações de passageiros de todos os 
Estados-Membros em causa.

1. Os Estados-Membros adotam as 
medidas necessárias para garantir que as 
transportadoras aéreas transferem (método 
de exportação) os dados PNR, tal como 
definidos no artigo 2.º, alínea c), e 
enumerados no anexo, desde que já 
recolham esses dados, para a base de dados 
da unidade nacional de informações de 
passageiros. Nos casos em que um voo seja 
explorado por uma ou mais transportadoras 
aéreas em regime de partilha de código, a 
obrigação de transferir os dados PNR de 
todos os passageiros do voo deve caber à 
transportadora aérea que o opera.

Or. de
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Alteração 305
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 6 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros adotam as 
medidas necessárias para garantir que as 
transportadoras aéreas transferem (método 
de exportação) os dados PNR, tal como 
definidos no artigo 2.º, alínea c), e 
enumerados no anexo, desde que já
recolham esses dados, para a base de dados 
da unidade nacional de informações de 
passageiros do Estado-Membro em cujo 
território o voo internacional aterrará ou 
descolará. Nos casos em que um voo seja 
explorado por uma ou mais transportadoras 
aéreas em regime de partilha de código, a 
obrigação de transferir os dados PNR de 
todos os passageiros do voo deve caber à 
transportadora aérea que o opera. Se o voo 
incluir uma ou mais escalas nos aeroportos 
dos Estados-Membros, as transportadoras 
aéreas devem transferir os dados PNR para 
as unidades de informações de passageiros 
de todos os Estados-Membros em causa.

1. Os Estados-Membros adotam as 
medidas necessárias para garantir que as 
transportadoras aéreas que já procedam à 
recolha dos dados PNR dos seus 
passageiros possam transferir (isto é,
método de exportação) os dados PNR, tal 
como definidos no artigo 2.º, alínea c), e 
enumerados no anexo, desde que recolham 
esses dados no normal desempenho da 
sua atividade, para a base de dados da 
unidade nacional de informações de 
passageiros do Estado-Membro em cujo 
território o voo internacional aterrará ou 
descolará. Nos casos em que um voo seja 
explorado por uma ou mais transportadoras 
aéreas em regime de partilha de código, a 
obrigação de transferir os dados PNR de 
todos os passageiros do voo deve caber à 
transportadora aérea que o opera. Se o voo 
incluir uma ou mais escalas nos aeroportos 
dos Estados-Membros, as transportadoras 
aéreas devem transferir os dados PNR 
exclusivamente para a unidade de 
informações de passageiros do último 
Estado-Membro de chegada.

Or. en

Alteração 306
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Artigo 6 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros adotam as 
medidas necessárias para garantir que as 
transportadoras aéreas transferem (método 

1. Os Estados-Membros adotam as 
medidas necessárias para garantir que as 
transportadoras aéreas que já procedam à 
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de exportação) os dados PNR, tal como 
definidos no artigo 2.º, alínea c), e 
enumerados no anexo, desde que já
recolham esses dados, para a base de dados 
da unidade nacional de informações de 
passageiros do Estado-Membro em cujo 
território o voo internacional aterrará ou 
descolará. Nos casos em que um voo seja 
explorado por uma ou mais transportadoras 
aéreas em regime de partilha de código, a 
obrigação de transferir os dados PNR de 
todos os passageiros do voo deve caber à 
transportadora aérea que o opera. Se o voo 
incluir uma ou mais escalas nos aeroportos 
dos Estados-Membros, as transportadoras 
aéreas devem transferir os dados PNR para 
as unidades de informações de passageiros 
de todos os Estados-Membros em causa.

recolha dos dados PNR dos seus 
passageiros possam transferir (método de 
exportação) os dados PNR, tal como 
definidos no artigo 2.º, alínea c), e 
enumerados no anexo, desde que recolham 
esses dados no normal desempenho da 
sua atividade, para a base de dados da 
unidade nacional de informações de 
passageiros do Estado-Membro em cujo 
território o voo internacional aterrará ou 
descolará. Nos casos em que um voo seja 
explorado por uma ou mais transportadoras 
aéreas em regime de partilha de código, a 
obrigação de transferir os dados PNR de 
todos os passageiros do voo deve caber à 
transportadora aérea que o opera. Se o voo 
incluir uma ou mais escalas nos aeroportos 
dos Estados-Membros, as transportadoras 
aéreas devem transferir os dados PNR 
exclusivamente para a unidade de 
informações de passageiros do último 
Estado-Membro de chegada.

Or. en

Alteração 307
Véronique Mathieu

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros adotam as 
medidas necessárias para garantir que as 
transportadoras aéreas transferem (método 
de exportação) os dados PNR, tal como 
definidos no artigo 2.º, alínea c), e 
enumerados no anexo, desde que já 
recolham esses dados, para a base de dados 
da unidade nacional de informações de 
passageiros do Estado-Membro em cujo 
território o voo internacional aterrará ou 
descolará. Nos casos em que um voo seja 
explorado por uma ou mais 
transportadoras aéreas em regime de 

1. Os Estados-Membros adotam as 
medidas necessárias para garantir que as 
transportadoras aéreas transferem (método
de exportação) os dados PNR, tal como 
definidos no artigo 2.º, alínea c), e 
enumerados no anexo, desde que já 
recolham esses dados, para a base de dados 
da unidade nacional de informações de 
passageiros do Estado-Membro em cujo 
território o voo no interior ou no exterior 
da União aterrará ou descolará. 
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partilha de código, a obrigação de 
transferir os dados PNR de todos os 
passageiros do voo deve caber à 
transportadora aérea que o opera. Se o 
voo incluir uma ou mais escalas nos 
aeroportos dos Estados-Membros, as 
transportadoras aéreas devem transferir 
os dados PNR para as unidades de 
informações de passageiros de todos os 
Estados-Membros em causa.

Or. fr

Justificação

A presente alteração visa extrair as consequências da inclusão de voos no interior da União 
no âmbito da diretiva. A terminologia voos no interior e no exterior da União é preferível à 
de voos internacionais/domésticos retirada do Código das Fronteiras Schengen que não está 
adaptada a uma diretiva aplicável a todo o território da União Europeia.

Alteração 308
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 6 - n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros não deverão 
exigir às transportadoras aéreas que 
reúnam dados PNR que estas não tenham 
ainda recolhido. As transportadoras 
aéreas não transmitem outros dados PNR 
diferentes dos definidos no artigo 2.º, 
alínea c) e especificados no anexo. As 
transportadoras aéreas não são 
responsáveis pela exatidão e integridade 
dos dados fornecidos pelos passageiros, a 
menos que não tenham tomado todas as 
precauções possíveis para se certificarem 
de que os dados recolhidos acerca dos 
passageiros são exatos e corretos.

Or. en
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Alteração 309
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Artigo 6 - n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros não exigirão às 
transportadoras aéreas que reúnam dados 
PNR que estas não tenham ainda 
recolhido. As transportadoras aéreas não 
transmitem outros dados PNR diferentes 
dos definidos no artigo 2.º, alínea c) e 
especificados no anexo. As 
transportadoras aéreas devem tomar todas 
as precauções possíveis para se 
certificarem de que os dados recolhidos 
acerca dos passageiros são exatos e 
corretos; sempre que se conclua que não é 
esse o caso, a transportadora aérea é 
passível de ser responsabilizada.

Or. en

Alteração 310
Véronique Mathieu

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Nos casos em que um voo seja 
explorado por uma ou mais 
transportadoras aéreas em regime de 
partilha de código, a obrigação de 
transferir os dados PNR de todos os 
passageiros do voo deve caber à 
transportadora aérea que o opera. Se o 
voo comunitário no exterior da União 
incluir uma ou mais escalas nos 
aeroportos dos diferentes 
Estados-Membros, as transportadoras 
devem transferir os dados PNR de todos 
os passageiros para as unidades de 
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informações de passageiros de todos os 
Estados-Membros em causa. Devem agir 
da mesma forma quando um voo no 
interior da União incluir uma ou mais 
escalas nos aeroportos de diferentes 
Estados-Membros.

Or. fr

Justificação

A presente alteração permite especificar as modalidades de transferência de dados PNR em 
caso de haver múltiplas transportadoras ou quando o voo inclui uma escala.

Alteração 311
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 6 - n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. As transportadoras aéreas transferem os 
dados PNR por via eletrónica através de 
protocolos comuns e de formatos de dados 
reconhecidos e que devem ser adotados 
segundo o procedimento definido nos 
artigos 13.º e 14.º ou, em caso de avaria 
técnica, por quaisquer outros meios 
apropriados que assegurem um nível 
adequado de segurança dos dados:

2. As transportadoras aéreas transferem os 
dados PNR por via eletrónica através de 
protocolos comuns e de formatos de dados 
reconhecidos e que devem ser adotados 
segundo o procedimento definido nos 
artigos 13.º e 14.º ou, em caso de avaria 
técnica das transportadoras aéreas, por 
quaisquer outros meios apropriados que 
assegurem um nível adequado de 
segurança dos dados:

Or. en

Alteração 312
Ioan Enciu

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. As transportadoras aéreas transferem os 
dados PNR por via eletrónica através de 

2. As transportadoras aéreas transferem os 
dados PNR por via eletrónica segura 
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protocolos comuns e de formatos de dados 
reconhecidos e que devem ser adotados 
segundo o procedimento definido nos 
artigos 13.º e 14.º ou, em caso de avaria 
técnica, por quaisquer outros meios 
apropriados que assegurem um nível 
adequado de segurança dos dados:

através de protocolos comuns e de 
formatos de dados reconhecidos e que 
devem ser adotados segundo o 
procedimento definido nos artigos 13.º e 
14.º ou, em caso de avaria técnica, por 
quaisquer outros meios apropriados que 
assegurem um nível adequado de 
segurança dos dados:

Or. ro

Alteração 313
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Artigo 6 - n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. As transportadoras aéreas transferem os 
dados PNR por via eletrónica através de 
protocolos comuns e de formatos de dados 
reconhecidos e que devem ser adotados 
segundo o procedimento definido nos 
artigos 13.º e 14.º ou, em caso de avaria 
técnica, por quaisquer outros meios 
apropriados que assegurem um nível 
adequado de segurança dos dados:

2. As transportadoras aéreas transferem os 
dados PNR por via eletrónica através de 
protocolos comuns e de formatos de dados 
reconhecidos e que devem ser adotados 
segundo o procedimento definido nos 
artigos 13.º e 14.º ou, em caso de avaria 
técnica das transportadoras aéreas, por 
quaisquer outros meios apropriados que 
assegurem um nível adequado de 
segurança dos dados:

Or. en

Alteração 314
Véronique Mathieu

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. As transportadoras aéreas transferem os 
dados PNR por via eletrónica através de 
protocolos comuns e de formatos de dados 
reconhecidos e que devem ser adotados 
segundo o procedimento definido nos 

2. As transportadoras aéreas transferem os 
dados PNR por via eletrónica através de 
protocolos comuns e de formatos de dados 
reconhecidos e que devem ser adotados 
segundo o procedimento definido nos 
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artigos 13.º e 14.º ou, em caso de avaria 
técnica, por quaisquer outros meios 
apropriados que assegurem um nível 
adequado de segurança dos dados:

artigos 13.º e 14.º ou, em caso de avaria 
técnica, por quaisquer outros meios 
apropriados que assegurem um nível 
adequado de segurança dos dados tendo 
em conta as diretrizes da Organização da 
Aviação Civil Internacional (ICAO):

Or. fr

Justificação

Com vista a garantir um certo grau de coerência com as normas internacionais, é importante 
especificar que os protocolos e formatos que serão utilizados terão em consideração as 
recomendações reconhecidas a nível internacional.

Alteração 315
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 6 - n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. As transportadoras aéreas transferem os 
dados PNR por via eletrónica através de 
protocolos comuns e de formatos de dados 
reconhecidos e que devem ser adotados 
segundo o procedimento definido nos 
artigos 13.º e 14.º ou, em caso de avaria 
técnica, por quaisquer outros meios 
apropriados que assegurem um nível 
adequado de segurança dos dados:

2. As transportadoras aéreas transferem os 
dados PNR dos voos internacionais 
específicos por via eletrónica através de 
protocolos comuns e de formatos de dados 
reconhecidos e que devem ser adotados 
segundo o procedimento definido nos 
artigos 13.º e 14.º ou, em caso de avaria 
técnica, por quaisquer outros meios 
apropriados que assegurem um nível 
adequado de segurança dos dados:

Or. en

Alteração 316
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 6 - n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) 24 a 48 horas antes da partida a) uma vez, 24 a 48 horas antes da partida 
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programada do voo; programada do voo;

Or. en

Alteração 317
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 6 - n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) imediatamente após o encerramento do 
voo, ou seja, logo que os passageiros se 
encontrem a bordo do avião preparados 
para partir e o embarque de outros 
passageiros já não seja possível.

b) uma vez, imediatamente após o 
encerramento do voo, ou seja, logo que os 
passageiros se encontrem a bordo do avião 
preparados para partir e o embarque de 
outros passageiros já não seja possível.

Or. en

Alteração 318
Tanja Fajon

Proposta de diretiva
Artigo 6 - n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se o voo não for efetuado por motivos de 
força maior e se a viagem for cancelada, 
os dados PNR que foram transferidos 
para a unidade de informações de 
passageiros devem ser imediatamente
eliminados. 

Or. en

Alteração 319
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 6 - n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem autorizar
as transportadoras aéreas a limitar as 
transferências referidas no n.º 2, alínea b), 
às atualizações das transferências referidas 
no n.º 2, alínea a).

3. Os Estados-Membros deverão autorizar 
as transportadoras aéreas a limitar as 
transferências referidas no n.º 2, alínea b), 
às atualizações das transferências referidas 
no n.º 2, alínea a).

Or. en

Alteração 320
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem autorizar 
as transportadoras aéreas a limitar as 
transferências referidas no n.° 2, alínea b), 
às atualizações das transferências referidas 
no n.° 2, alínea a).

3. A unidade de informações de 
passageiros pode autorizar as 
transportadoras aéreas a limitar as 
transferências referidas no n.° 2, alínea b), 
às atualizações das transferências referidas 
no n.° 2, alínea a).

Or. de

Alteração 321
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Artigo 6 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem autorizar
as transportadoras aéreas a limitar as 
transferências referidas no n.º 2, alínea b), 
às atualizações das transferências referidas 
no n.º 2, alínea a).

3. Os Estados-Membros devem autorizar as 
transportadoras aéreas a limitar as 
transferências referidas no n.º 2, alínea b), 
às atualizações das transferências referidas 
no n.º 2, alínea a).

Or. en
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Alteração 322
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 6 - n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso a acaso, a pedido de uma unidade 
de informações de passageiros em 
conformidade com o direito nacional, as 
transportadoras aéreas transferem os dados 
PNR quando seja necessário o acesso antes 
do momento indicado no n.º 2, alínea a), 
para ajudar a dar resposta a uma ameaça 
real e específica relacionada com infrações 
terroristas ou a criminalidade grave.

4. Caso a acaso, a pedido de uma unidade 
de informações de passageiros em 
conformidade com o direito nacional e 
sujeita a autorização judicial prévia, as 
transportadoras aéreas transferem os dados 
PNR quando seja necessário o acesso antes 
do momento indicado no n.º 2, alínea a), 
para ajudar a dar resposta a uma ameaça 
real, específica e iminente relacionada com 
infrações terroristas ou a criminalidade 
transnacional grave.

Or. en

Alteração 323
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso a acaso, a pedido de uma unidade 
de informações de passageiros em 
conformidade com o direito nacional, as 
transportadoras aéreas transferem os dados 
PNR quando seja necessário o acesso antes 
do momento indicado no n.° 2, alínea a), 
para ajudar a dar resposta a uma ameaça 
real e específica relacionada com infrações 
terroristas ou a criminalidade grave.

4. Caso a acaso, a pedido das autoridades 
competentes de um Estado-Membro em 
conformidade com o direito nacional, as 
transportadoras aéreas transferem os dados 
PNR à unidade de informações de 
passageiros quando, segundo a avaliação 
de um Estado-Membro, seja necessário o 
acesso antes do momento indicado no n.° 
2, alínea a), para ajudar a dar resposta a 
uma ameaça real e específica relacionada 
com infrações terroristas ou a 
criminalidade grave.

Or. de
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Alteração 324
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 6 - n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso a acaso, a pedido de uma unidade 
de informações de passageiros em 
conformidade com o direito nacional, as 
transportadoras aéreas transferem os dados 
PNR quando seja necessário o acesso antes 
do momento indicado no n.º 2, alínea a), 
para ajudar a dar resposta a uma ameaça 
real e específica relacionada com infrações 
terroristas ou a criminalidade grave.

4. Caso a acaso, a pedido de uma unidade 
de informações de passageiros em 
conformidade com o direito nacional, as 
transportadoras aéreas transferem os dados 
PNR quando seja necessário o acesso antes 
do momento indicado no n.º 2, alínea a), 
para ajudar a dar resposta a uma ameaça 
real e específica relacionada com infrações 
terroristas ou a criminalidade 
transnacional grave.

(A presente alteração aplica-se a todo o 
texto.)

Or. en

Alteração 325
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 6 - n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso a acaso, a pedido de uma unidade 
de informações de passageiros em 
conformidade com o direito nacional, as 
transportadoras aéreas transferem os dados 
PNR quando seja necessário o acesso antes 
do momento indicado no n.º 2, alínea a), 
para ajudar a dar resposta a uma ameaça 
real e específica relacionada com infrações 
terroristas ou a criminalidade grave.

4. Caso a acaso, a pedido de uma unidade 
de informações de passageiros em 
conformidade com o direito nacional, as 
transportadoras aéreas transferem os dados 
PNR quando seja necessário o acesso antes 
do momento indicado no n.º 2, alínea a), 
para ajudar a dar resposta a uma ameaça 
real e específica relacionada com infrações 
terroristas.

Or. en
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Alteração 326
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Artigo 6 - n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso a acaso, a pedido de uma unidade 
de informações de passageiros em 
conformidade com o direito nacional, as 
transportadoras aéreas transferem os dados 
PNR quando seja necessário o acesso antes 
do momento indicado no n.º 2, alínea a), 
para ajudar a dar resposta a uma ameaça 
real e específica relacionada com infrações 
terroristas ou a criminalidade grave.

4. Caso a acaso, a pedido de uma unidade 
de informações de passageiros em 
conformidade com o direito nacional, as 
transportadoras aéreas transferem os dados 
PNR quando seja necessário o acesso antes 
do momento indicado no n.º 2, alínea a), 
para ajudar a dar resposta a uma ameaça 
real e específica relacionada com infrações 
terroristas ou a criminalidade 
transnacional grave.

Or. en

Alteração 327
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º Suprimido
Intercâmbio de informações 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, no que diz respeito a pessoas 
identificadas por uma unidade de 
informações de passageiros em 
conformidade com o artigo 4.°, n.º 2, 
alíneas a) e b), o resultado do tratamento 
dos dados PNR é transmitido por essa 
unidade às unidades de informações de 
passageiros dos outros Estados-Membros
quando a primeira unidade considerar 
que tal transferência é necessária para 
efeitos de prevenção, deteção, 
investigação ou repressão das infrações 
terroristas ou da criminalidade grave. As 
unidades de informações de passageiros 
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dos Estados-Membros destinatários 
transmitem esses dados PNR ou o 
resultado do tratamento desses dados às 
respetivas autoridades nacionais 
competentes. 
2. A unidade de informações de 
passageiros de um Estado-Membro pode 
solicitar, se necessário, à unidade de 
informações de passageiros de qualquer 
outro Estado-Membro que lhe transmita 
os dados PNR conservados na sua base de 
dados nos termos do artigo 9.º, n.º 1, e, se 
necessário, igualmente o resultado do 
tratamento dos dados PNR. O pedido 
desses dados pode ser baseado num 
elemento ou numa combinação de 
elementos, em função do que a unidade 
requerente considerar adequado para 
efeitos de um caso específico de 
prevenção, deteção, investigação ou 
repressão de infrações terroristas ou de 
criminalidade grave. As unidades de 
informações de passageiros comunicam 
os dados solicitados o mais rapidamente 
possível e transmitem igualmente o 
resultado do tratamento dos dados PNR, 
se já tiver sido iniciado em conformidade 
com o artigo 4.°, n.º 2, alíneas a) e b).
3. A unidade de informações de 
passageiros de um Estado-Membro pode 
solicitar, se necessário, à unidade de 
informações de passageiros de qualquer 
outro Estado-Membro que lhe transmita 
dados PNR conservados na sua base de 
dados nos termos do artigo 9.º, n.º 2, e, se 
necessário, igualmente o resultado do 
tratamento dos dados PNR. A unidade de 
informações de passageiros só pode 
solicitar o acesso a dados PNR 
específicos, conservados pela unidade de 
informações de passageiros de outro 
Estado-Membro, na sua integralidade e 
sem estarem ocultados em circunstâncias 
excecionais para dar resposta a uma 
ameaça específica ou a uma investigação 
ou repressão concreta relacionada com 
infrações terroristas ou a criminalidade 
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grave.
4. Apenas nos casos em que seja essencial 
para a prevenção de uma ameaça 
imediata e grave para a segurança 
pública é que as autoridades competentes 
de um Estado-Membro podem solicitar 
diretamente à unidade de informações de 
passageiros de outro Estado-Membro que 
lhe transmita dados PNR conservados na 
sua base de dados, em conformidade com 
o artigo 9.°, n.os 1 e 2. Esses pedidos 
devem dizer respeito a uma investigação 
específica ou repressão de infrações 
terroristas ou criminalidade grave, 
devendo ser fundamentados. As unidades 
de informações de passageiros conferem 
um tratamento prioritário a estes pedidos. 
Em todos os outros casos, as autoridades 
competentes transmitem os seus pedidos 
através da unidade de informações de 
passageiros do seu próprio Estado-
Membro.
5. Em circunstâncias excecionais, se o 
acesso antecipado a dados PNR for 
necessário para dar resposta a uma 
ameaça específica e real relacionada com 
infrações terroristas ou com a 
criminalidade grave, a unidade de 
informações de passageiros de um 
Estado-Membro tem o direito de solicitar 
à unidade de informações de passageiros 
de outro Estado-Membro que lhe 
comunique a qualquer momento os dados 
PNR dos voos com chegada ou partida do 
seu território.
6. O intercâmbio de informações por 
força do presente artigo pode realizar-se 
através de qualquer canal de cooperação 
internacional existente entre os serviços 
de aplicação da lei. A língua utilizada 
para o pedido e para o intercâmbio de 
informações é a mesma aplicável ao canal 
em causa. Os Estados-Membros, quando 
procedem às notificações em 
conformidade com o artigo 3.°, n.º 3, 
devem comunicar igualmente à Comissão 
os contactos a quem os pedidos podem ser 
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enviados em caso de urgência. A 
Comissão comunica aos 
Estados-Membros as notificações que 
recebe.

Or. en

Alteração 328
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 7 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, no que diz respeito a pessoas 
identificadas por uma unidade de 
informações de passageiros em 
conformidade com o artigo 4.°, n.º 2, 
alíneas a) e b), o resultado do tratamento 
dos dados PNR é transmitido por essa 
unidade às unidades de informações de 
passageiros dos outros Estados-Membros
quando a primeira unidade considerar que 
tal transferência é necessária para efeitos 
de prevenção, deteção, investigação ou 
repressão das infrações terroristas ou da 
criminalidade grave. As unidades de 
informações de passageiros dos 
Estados-Membros destinatários transmitem 
esses dados PNR ou o resultado do 
tratamento desses dados às respetivas 
autoridades nacionais competentes.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, no que diz respeito a pessoas 
identificadas por uma unidade de 
informações de passageiros em 
conformidade com o artigo 4.°, n.º 2, o 
resultado do tratamento dos dados PNR é 
transmitido por essa unidade às unidades 
de informações de passageiros dos outros 
Estados-Membros quando a primeira 
unidade considerar que tal transferência é 
necessária para efeitos de prevenção, 
deteção, investigação ou repressão das 
infrações terroristas ou da criminalidade 
transnacional grave. As unidades de 
informações de passageiros dos 
Estados-Membros destinatários transmitem 
esses dados PNR ou o resultado do 
tratamento desses dados às respetivas 
autoridades nacionais competentes.

Or. en

Alteração 329
Axel Voss

Proposta de diretiva
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Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, no que diz respeito a pessoas 
identificadas por uma unidade de 
informações de passageiros em 
conformidade com o artigo 4.°, n.° 2, 
alíneas a) e b), o resultado do tratamento 
dos dados PNR é transmitido por essa
unidade às unidades de informações de 
passageiros dos outros Estados-Membros
quando a primeira unidade considerar que 
tal transferência é necessária para efeitos 
de prevenção, deteção, investigação ou 
repressão das infrações terroristas ou da 
criminalidade grave. A unidade de 
informações de passageiros do 
Estado-Membro destinatário transmite 
esses dados PNR ou o resultado do 
tratamento desses dados às respetivas 
autoridades nacionais competentes.

1. No que diz respeito a pessoas 
identificadas pela unidade de informações 
de passageiros em conformidade com o 
artigo 4.°, n.° 2, alíneas a) e b), o resultado 
do tratamento dos dados PNR é transmitido 
pela unidade de informações de 
passageiros às respetivas autoridades 
competentes dos Estados-Membros quando 
a unidade concluir que tal transferência é 
necessária para efeitos de prevenção, 
deteção, investigação ou repressão das 
infrações terroristas ou da criminalidade 
grave.

Or. de

Alteração 330
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 7 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, no que diz respeito a pessoas 
identificadas por uma unidade de 
informações de passageiros em 
conformidade com o artigo 4.°, n.º 2, 
alíneas a) e b), o resultado do tratamento 
dos dados PNR é transmitido por essa 
unidade às unidades de informações de 
passageiros dos outros Estados-Membros
quando a primeira unidade considerar que 
tal transferência é necessária para efeitos 
de prevenção, deteção, investigação ou 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, no que diz respeito a pessoas 
identificadas por uma unidade de 
informações de passageiros em 
conformidade com o artigo 4.°, n.º 2, 
alíneas a) e b), o resultado do tratamento 
dos dados PNR é transmitido por essa
unidade às unidades de informações de 
passageiros dos outros Estados-Membros
quando a primeira unidade considerar que 
tal transferência é necessária para efeitos 
de prevenção, deteção, investigação ou 
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repressão das infrações terroristas ou da 
criminalidade grave. As unidades de 
informações de passageiros dos 
Estados-Membros destinatários transmitem 
esses dados PNR ou o resultado do 
tratamento desses dados às respetivas 
autoridades nacionais competentes.

repressão das infrações terroristas. As 
unidades de informações de passageiros 
dos Estados-Membros destinatários 
transmitem esses dados PNR ou o 
resultado do tratamento desses dados às 
respetivas autoridades nacionais 
competentes.

Or. en

Alteração 331
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 7 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, no que diz respeito a pessoas 
identificadas por uma unidade de 
informações de passageiros em 
conformidade com o artigo 4.°, n.º 2, 
alíneas a) e b), o resultado do tratamento 
dos dados PNR é transmitido por essa 
unidade às unidades de informações de 
passageiros dos outros Estados-Membros
quando a primeira unidade considerar que 
tal transferência é necessária para efeitos 
de prevenção, deteção, investigação ou 
repressão das infrações terroristas ou da 
criminalidade grave. As unidades de 
informações de passageiros dos 
Estados-Membros destinatários transmitem 
esses dados PNR ou o resultado do 
tratamento desses dados às respetivas 
autoridades nacionais competentes.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, no que diz respeito a pessoas 
identificadas por uma unidade de 
informações de passageiros em 
conformidade com o artigo 4.°, n.º 2, 
alínea b), o resultado do tratamento dos 
dados PNR é transmitido por essa unidade 
às unidades de informações de passageiros 
dos outros Estados-Membros quando a 
primeira unidade considerar que tal 
transferência é necessária para efeitos de 
prevenção, deteção, investigação ou 
repressão das infrações terroristas ou da 
criminalidade transnacional grave. Essas 
transferências devem ser estritamente 
limitadas aos dados necessários num caso 
específico, para efeitos da prevenção, 
deteção, investigação ou repressão de 
uma infração terrorista ou da 
criminalidade transnacional grave, e 
justificadas por escrito. As unidades de 
informações de passageiros dos 
Estados-Membros destinatários transmitem 
esses dados PNR ou o resultado do 
tratamento desses dados às respetivas 
autoridades nacionais competentes.

Or. en
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Justificação

Os dados pessoais de todos os passageiros dos transportes aéreos não devem ser objeto de 
uma permuta sistemática. O intercâmbio de dados deve ser estritamente limitado a um caso 
específico de prevenção, deteção, investigação ou repressão de infrações terroristas, e os 
pedidos devem ser justificados por escrito, de modo a permitir uma verificação.

Alteração 332
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Artigo 7 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar
que, no que diz respeito a pessoas 
identificadas por uma unidade de 
informações de passageiros em 
conformidade com o artigo 4.°, n.º 2, 
alíneas a) e b), o resultado do tratamento 
dos dados PNR é transmitido por essa 
unidade às unidades de informações de 
passageiros dos outros Estados-Membros
quando a primeira unidade considerar que 
tal transferência é necessária para efeitos 
de prevenção, deteção, investigação ou 
repressão das infrações terroristas ou da 
criminalidade grave. As unidades de 
informações de passageiros dos 
Estados-Membros destinatários transmitem 
esses dados PNR ou o resultado do 
tratamento desses dados às respetivas 
autoridades nacionais competentes.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, no que diz respeito a pessoas 
identificadas por uma unidade de 
informações de passageiros em 
conformidade com o artigo 4.°, n.º 2, 
alínea b), o resultado do tratamento dos 
dados PNR é transmitido por essa unidade 
às unidades de informações de passageiros 
dos outros Estados-Membros quando a 
primeira unidade considerar que tal 
transferência é necessária para efeitos de 
prevenção, deteção, investigação ou 
repressão das infrações terroristas ou da 
criminalidade transnacional grave.

Essas transferências devem ser 
estritamente limitadas aos dados 
necessários num caso específico, para 
efeitos da prevenção, deteção, 
investigação ou repressão de uma 
infração terrorista ou da criminalidade 
transnacional grave, e justificadas por 
escrito. As unidades de informações de 
passageiros dos Estados-Membros
destinatários transmitem esses dados PNR 
ou o resultado do tratamento desses dados 
às respetivas autoridades nacionais 
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competentes.

Or. en

Alteração 333
Hubert Pirker, Frank Engel

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, no que diz respeito a pessoas 
identificadas por uma unidade de 
informações de passageiros em 
conformidade com o artigo 4.°, n.° 2, 
alíneas a) e b), o resultado do tratamento 
dos dados PNR é transmitido por essa 
unidade às unidades de informações de 
passageiros dos outros Estados-Membros
quando a primeira unidade considerar que 
tal transferência é necessária para efeitos 
de prevenção, deteção, investigação ou 
repressão das infrações terroristas ou da 
criminalidade grave. A unidade de 
informações de passageiros do 
Estado-Membro destinatário transmite 
esses dados PNR ou o resultado do 
tratamento desses dados às respetivas 
autoridades nacionais competentes.

1. No que diz respeito a pessoas 
identificadas por uma unidade de 
informações de passageiros em 
conformidade com o artigo 4.°, n.° 2, 
alíneas a) e b), quando a mesma concluir 
que tal transferência é necessária para 
efeitos de prevenção, deteção, investigação 
ou repressão das infrações terroristas ou da 
criminalidade grave, o resultado do 
tratamento dos dados PNR é transmitido 
por essa unidade às unidades de 
informações de passageiros dos outros 
Estados-Membros, mas também, caso se 
reúnam as condições previstas na 
Decisão 2009/371/JAI do Conselho, de 6 
de abril de 2009, à Europol, 
independentemente de esta exercer, ou 
não, funções de unidade de informações 
de passageiros nos termos do artigo 3.º. A 
unidade de informações de passageiros do 
Estado-Membro destinatário transmite 
esses dados PNR ou o resultado do 
tratamento desses dados às respetivas 
autoridades nacionais competentes.

Or. de

Justificação

Europol hat zum Ziel, die Mitgliedstaaten bei der Prävention und Bekämpfung von 
organisierter Kriminalität, Terrorismus und anderer Formen schwerer Kriminalität zu 
unterstützen. Um diesem Ziel im Rahmen seiner Zuständigkeiten gemäß dem Beschlusses des 
Rates 2009/371/JI zur Errichtung des Europäischen Polizeiamts nachkommen zu können, 
sollte auch Europol die Ergebnisse der Verarbeitung von PNR-Daten im Sinne dieser 
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Richtlinie von der jeweiligen PNR-Zentralstelle zur Verfügung gestellt bekommen, und zwar 
unabhängig davon, ob die Agentur Zentralstelle im Sinne des Art. 3 ist oder nicht.

Alteração 334
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 7 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A unidade de informações de 
passageiros de um Estado-Membro pode 
solicitar, se necessário, à unidade de 
informações de passageiros de qualquer 
outro Estado-Membro que lhe transmita os 
dados PNR conservados na sua base de 
dados nos termos do artigo 9.º, n.º 1, e, se 
necessário, igualmente o resultado do 
tratamento dos dados PNR. O pedido 
desses dados pode ser baseado num 
elemento ou numa combinação de 
elementos, em função do que a unidade 
requerente considerar adequado para 
efeitos de um caso específico de 
prevenção, deteção, investigação ou 
repressão de infrações terroristas ou de 
criminalidade grave. As unidades de 
informações de passageiros comunicam os 
dados solicitados o mais rapidamente 
possível e transmitem igualmente o 
resultado do tratamento dos dados PNR, se 
já tiver sido iniciado em conformidade com 
o artigo 4.º, n.º 2, alíneas a) e b).

2. A unidade de informações de 
passageiros de um Estado-Membro pode 
solicitar, se necessário, à unidade de 
informações de passageiros de qualquer 
outro Estado-Membro que lhe transmita os 
dados PNR conservados na sua base de 
dados nos termos do artigo 9.º, n.º 1, e, se 
necessário, igualmente o resultado do 
tratamento dos dados PNR. O pedido 
desses dados pode ser baseado num 
elemento ou numa combinação de 
elementos, em função do que a unidade 
requerente considerar adequado para 
efeitos de um caso específico de 
investigação ou repressão relacionadas 
com infrações terroristas ou de 
criminalidade transnacional grave. As 
unidades de informações de passageiros 
comunicam os dados solicitados o mais 
rapidamente possível e transmitem 
igualmente o resultado do tratamento dos 
dados PNR, se já tiver sido iniciado em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 2, 
alíneas a) e b).

Or. en

Alteração 335
Axel Voss

Proposta de diretiva
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Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A unidade de informações de 
passageiros de um Estado-Membro pode
solicitar, se necessário, à unidade de 
informações de passageiros de qualquer 
outro Estado-Membro que lhe transmita os 
dados PNR conservados na sua base de 
dados nos termos do artigo 9.º, n.º 1, e, se 
necessário, igualmente o resultado do 
tratamento dos dados PNR. O pedido 
desses dados pode ser baseado num 
elemento ou numa combinação de 
elementos, em função do que a unidade 
requerente considerar adequado para 
efeitos de um caso específico de
prevenção, deteção, investigação ou 
repressão de infrações terroristas ou de 
criminalidade grave. As unidades de 
informações de passageiros comunicam 
os dados solicitados o mais rapidamente 
possível e transmitem igualmente o
resultado do tratamento dos dados PNR, se 
já tiver sido iniciado em conformidade com 
o artigo 4.°, n. ° 2, alíneas a) e b).

2. As autoridades competentes de um
Estado-Membro podem solicitar, se 
necessário, à unidade de informações de 
passageiros ou à autoridade competente de 
qualquer outro Estado-Membro, que tenha, 
nos termos do n.º 1, obtido dados da 
unidade de informações de passageiros,
que lhe transmita o resultado do tratamento 
dos dados PNR. O pedido desses dados 
pode ser baseado num elemento ou numa 
combinação de elementos, em função do 
que a unidade requerente considerar 
adequado para efeitos de um caso 
específico de prevenção, deteção, 
investigação ou repressão de infrações 
terroristas ou de criminalidade grave. A 
troca de informações deve processar-se de 
forma imediata; o mesmo se aplica à 
transmissão do resultado do tratamento 
dos dados PNR, se já tiver sido iniciado em 
conformidade com o artigo 4.°, n. ° 2, 
alíneas a) e b).

Or. de

Alteração 336
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 7 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A unidade de informações de 
passageiros de um Estado-Membro pode 
solicitar, se necessário, à unidade de 
informações de passageiros de qualquer 
outro Estado-Membro que lhe transmita os 
dados PNR conservados na sua base de 
dados nos termos do artigo 9.º, n.º 1, e, se 
necessário, igualmente o resultado do 

2. A unidade de informações de 
passageiros de um Estado-Membro pode 
solicitar, se necessário, à unidade de 
informações de passageiros de qualquer 
outro Estado-Membro que lhe transmita os 
dados PNR conservados na sua base de 
dados nos termos do artigo 9.º, n.º 1, e, se 
necessário, igualmente o resultado do 
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tratamento dos dados PNR. O pedido 
desses dados pode ser baseado num 
elemento ou numa combinação de 
elementos, em função do que a unidade 
requerente considerar adequado para 
efeitos de um caso específico de 
prevenção, deteção, investigação ou 
repressão de infrações terroristas ou de 
criminalidade grave. As unidades de 
informações de passageiros comunicam os 
dados solicitados o mais rapidamente 
possível e transmitem igualmente o 
resultado do tratamento dos dados PNR, se 
já tiver sido iniciado em conformidade com 
o artigo 4.º, n.º 2, alíneas a) e b).

tratamento dos dados PNR. O pedido 
desses dados pode ser baseado num 
elemento ou numa combinação de 
elementos, em função do que a unidade 
requerente considerar adequado para 
efeitos de um caso específico de 
prevenção, deteção, investigação ou 
repressão de infrações terroristas. As 
unidades de informações de passageiros 
comunicam os dados solicitados o mais 
rapidamente possível e transmitem 
igualmente o resultado do tratamento dos 
dados PNR, se já tiver sido iniciado em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 2, 
alíneas a) e b).

Or. en

Alteração 337
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 7 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A unidade de informações de 
passageiros de um Estado-Membro pode 
solicitar, se necessário, à unidade de 
informações de passageiros de qualquer 
outro Estado-Membro que lhe transmita os 
dados PNR conservados na sua base de 
dados nos termos do artigo 9.º, n.º 1, e, se 
necessário, igualmente o resultado do 
tratamento dos dados PNR. O pedido 
desses dados pode ser baseado num 
elemento ou numa combinação de 
elementos, em função do que a unidade 
requerente considerar adequado para 
efeitos de um caso específico de 
prevenção, deteção, investigação ou 
repressão de infrações terroristas ou de 
criminalidade grave. As unidades de 
informações de passageiros comunicam os 
dados solicitados o mais rapidamente 
possível e transmitem igualmente o 

2. A unidade de informações de 
passageiros de um Estado-Membro pode 
solicitar, se necessário, à unidade de 
informações de passageiros de qualquer 
outro Estado-Membro que lhe transmita os 
dados PNR conservados na sua base de 
dados nos termos do artigo 9.º, n.º 1, e, se 
necessário, igualmente o resultado do 
tratamento dos dados PNR. O pedido 
desses dados deve ser estritamente 
limitado aos dados necessários num caso 
específico. Pode ser baseado num elemento 
ou numa combinação de elementos, em 
função do que a unidade requerente 
considerar adequado para efeitos de um 
caso específico de prevenção, deteção, 
investigação ou repressão de infrações 
terroristas ou de criminalidade 
transnacional grave e deve ser justificado 
por escrito. As unidades de informações de 
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resultado do tratamento dos dados PNR, se 
já tiver sido iniciado em conformidade com 
o artigo 4.º, n.º 2, alíneas a) e b).

passageiros comunicam os dados 
solicitados o mais rapidamente possível e 
transmitem igualmente o resultado do 
tratamento dos dados PNR, se já tiver sido 
iniciado em conformidade com o artigo 4.º, 
n.º 2, alínea b).

Or. en

Alteração 338
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Artigo 7 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A unidade de informações de 
passageiros de um Estado-Membro pode 
solicitar, se necessário, à unidade de 
informações de passageiros de qualquer 
outro Estado-Membro que lhe transmita os 
dados PNR conservados na sua base de 
dados nos termos do artigo 9.º, n.º 1, e, se 
necessário, igualmente o resultado do 
tratamento dos dados PNR. O pedido 
desses dados pode ser baseado num 
elemento ou numa combinação de 
elementos, em função do que a unidade 
requerente considerar adequado para 
efeitos de um caso específico de 
prevenção, deteção, investigação ou 
repressão de infrações terroristas ou de 
criminalidade grave. As unidades de 
informações de passageiros comunicam os 
dados solicitados o mais rapidamente 
possível e transmitem igualmente o 
resultado do tratamento dos dados PNR, se 
já tiver sido iniciado em conformidade com 
o artigo 4.º, n.º 2, alíneas a) e b).

2. A unidade de informações de 
passageiros de um Estado-Membro pode 
solicitar, se necessário, à unidade de 
informações de passageiros de qualquer 
outro Estado-Membro que lhe transmita os 
dados PNR conservados na sua base de 
dados nos termos do artigo 9.º, n.º 1, e, se 
necessário, igualmente o resultado do 
tratamento dos dados PNR. O pedido 
desses dados deve ser estritamente 
limitado aos dados necessários num caso 
específico. Pode ser baseado num elemento 
ou numa combinação de elementos, em 
função do que a unidade requerente 
considerar adequado para efeitos de um 
caso específico de prevenção, deteção, 
investigação ou repressão de infrações 
terroristas ou de criminalidade 
transnacional grave e deve ser justificado 
por escrito. As unidades de informações de 
passageiros comunicam os dados 
solicitados o mais rapidamente possível e 
transmitem igualmente o resultado do 
tratamento dos dados PNR, se já tiver sido 
iniciado em conformidade com o artigo 4.º, 
n.º 2, alínea b).

Or. en
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Alteração 339
Hubert Pirker, Frank Engel

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A unidade de informações de 
passageiros de um Estado-Membro pode
solicitar, se necessário, à unidade de 
informações de passageiros de qualquer 
outro Estado-Membro que lhe transmita os 
dados PNR conservados na sua base de 
dados nos termos do artigo 9.º, n.º 1, e, se 
necessário, igualmente o resultado do 
tratamento dos dados PNR. O pedido 
desses dados pode ser baseado num 
elemento ou numa combinação de 
elementos, em função do que a unidade
requerente considerar adequado para 
efeitos de um caso específico de 
prevenção, deteção, investigação ou 
repressão de infrações terroristas ou de 
criminalidade grave. As unidades de 
informações de passageiros comunicam os 
dados solicitados o mais rapidamente 
possível e transmitem igualmente o 
resultado do tratamento dos dados PNR, se 
já tiver sido iniciado em conformidade com 
o artigo 4.°, n. ° 2, alíneas a) e b).

2. A unidade de informações de 
passageiros de um Estado-Membro e a 
Europol, caso se reúnam as condições 
previstas na Decisão 2009/371/JAI do 
Conselho, de 6 de abril de 2009, podem
solicitar, se necessário, à unidade de 
informações de passageiros de qualquer 
outro Estado-Membro que lhes transmita 
os dados PNR conservados na sua base de 
dados nos termos do artigo 9.º, n.º 1, e, se 
necessário, igualmente o resultado do 
tratamento dos dados PNR. O pedido 
desses dados pode ser baseado num 
elemento ou numa combinação de 
elementos, em função do que a instância
requerente considerar adequado para 
efeitos de um caso específico de 
prevenção, deteção, investigação ou 
repressão de infrações terroristas ou de 
criminalidade grave. As unidades de 
informações de passageiros comunicam os 
dados solicitados o mais rapidamente 
possível e transmitem igualmente o 
resultado do tratamento dos dados PNR, se 
já tiver sido iniciado em conformidade com 
o artigo 4.°, n. ° 2, alíneas a) e b).

Or. de

Alteração 340
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 7 - n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A unidade de informações de 
passageiros de um Estado-Membro pode 
solicitar, se necessário, à unidade de 
informações de passageiros de qualquer 
outro Estado-Membro que lhe transmita 
dados PNR conservados na sua base de 
dados nos termos do artigo 9.º, n.º 2, e, se 
necessário, igualmente o resultado do 
tratamento dos dados PNR. A unidade de 
informações de passageiros só pode 
solicitar o acesso a dados PNR específicos, 
conservados pela unidade de informações 
de passageiros de outro Estado-Membro, 
na sua integralidade e sem estarem 
ocultados em circunstâncias excecionais 
para dar resposta a uma ameaça específica 
ou a uma investigação ou repressão 
concreta relacionada com infrações 
terroristas ou a criminalidade grave.

3. A unidade de informações de 
passageiros de um Estado-Membro pode 
solicitar, se necessário, à unidade de 
informações de passageiros de qualquer 
outro Estado-Membro que lhe transmita 
dados PNR conservados na sua base de 
dados nos termos do artigo 9.º, n.º 2, e, se 
necessário, igualmente o resultado do 
tratamento dos dados PNR. A unidade de 
informações de passageiros só pode 
solicitar o acesso a dados PNR específicos, 
conservados pela unidade de informações 
de passageiros de outro Estado-Membro, 
na sua integralidade e sem estarem 
ocultados em circunstâncias excecionais 
para dar resposta a uma ameaça específica 
ou a uma investigação ou repressão 
concreta relacionada com infrações 
terroristas ou a criminalidade 
transnacional grave.

Or. en

Alteração 341
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A unidade de informações de 
passageiros de um Estado-Membro pode
solicitar, se necessário, à unidade de 
informações de passageiros de qualquer 
outro Estado-Membro que lhe transmita
dados PNR conservados na sua base de 
dados nos termos do artigo 9.º, n.º 2, e, se 
necessário, igualmente o resultado do 
tratamento dos dados PNR. A unidade de 
informações de passageiros só pode
solicitar o acesso a dados PNR específicos, 
conservados pela unidade de informações 

3. As autoridades competentes de um 
Estado-Membro podem solicitar, se 
necessário, às autoridades competentes de 
qualquer outro Estado-Membro que lhes 
seja reencaminhado o resultado do 
tratamento de dados transmitido pela 
unidade de informações de passageiros 
nos termos do artigo 9.º, n.º 2. As 
autoridades competentes só podem
solicitar o acesso a dados PNR específicos, 
conservados pela unidade de informações 
de passageiros, na sua integralidade e sem 
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de passageiros de outro Estado-Membro, 
na sua integralidade e sem estarem 
ocultados em circunstâncias excecionais 
para dar resposta a uma ameaça específica 
ou a uma investigação ou repressão 
concreta relacionada com infrações 
terroristas ou a criminalidade grave.

estarem ocultados em circunstâncias 
excecionais para dar resposta a uma 
ameaça específica ou a uma investigação 
ou repressão concreta relacionada com 
infrações terroristas ou a criminalidade 
grave.

Or. de

Alteração 342
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 7 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A unidade de informações de 
passageiros de um Estado-Membro pode 
solicitar, se necessário, à unidade de 
informações de passageiros de qualquer 
outro Estado-Membro que lhe transmita 
dados PNR conservados na sua base de 
dados nos termos do artigo 9.º, n.º 2, e, se 
necessário, igualmente o resultado do 
tratamento dos dados PNR. A unidade de 
informações de passageiros só pode 
solicitar o acesso a dados PNR específicos, 
conservados pela unidade de informações 
de passageiros de outro Estado-Membro, 
na sua integralidade e sem estarem 
ocultados em circunstâncias excecionais 
para dar resposta a uma ameaça específica 
ou a uma investigação ou repressão 
concreta relacionada com infrações 
terroristas ou a criminalidade grave.

3. A unidade de informações de 
passageiros de um Estado-Membro pode 
solicitar, se necessário, à unidade de 
informações de passageiros de qualquer 
outro Estado-Membro que lhe transmita 
dados PNR conservados na sua base de 
dados nos termos do artigo 9.º, n.º 2, e, se 
necessário, igualmente o resultado do 
tratamento dos dados PNR. A unidade de 
informações de passageiros só pode 
solicitar o acesso a dados PNR específicos, 
conservados pela unidade de informações 
de passageiros de outro Estado-Membro, 
na sua integralidade e sem estarem 
ocultados em circunstâncias excecionais 
para dar resposta a uma ameaça específica 
ou a uma investigação ou repressão 
concreta relacionada com infrações 
terroristas.

Or. en

Alteração 343
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 7 - n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A unidade de informações de 
passageiros de um Estado-Membro pode 
solicitar, se necessário, à unidade de 
informações de passageiros de qualquer 
outro Estado-Membro que lhe transmita 
dados PNR conservados na sua base de 
dados nos termos do artigo 9.º, n.º 2, e, se 
necessário, igualmente o resultado do 
tratamento dos dados PNR. A unidade de 
informações de passageiros só pode 
solicitar o acesso a dados PNR específicos, 
conservados pela unidade de informações 
de passageiros de outro Estado-Membro, 
na sua integralidade e sem estarem 
ocultados em circunstâncias excecionais 
para dar resposta a uma ameaça específica 
ou a uma investigação ou repressão 
concreta relacionada com infrações 
terroristas ou a criminalidade grave.

3. A unidade de informações de 
passageiros de um Estado-Membro pode 
solicitar, se necessário, à unidade de 
informações de passageiros de qualquer 
outro Estado-Membro que lhe transmita 
dados PNR conservados na sua base de 
dados nos termos do artigo 9.º, n.º 2, e, se 
necessário, igualmente o resultado do 
tratamento dos dados PNR. A unidade de 
informações de passageiros só pode 
solicitar o acesso a dados PNR específicos, 
conservados pela unidade de informações 
de passageiros de outro Estado-Membro, 
na sua integralidade e sem estarem 
ocultados em circunstâncias excecionais 
para dar resposta a uma ameaça específica 
ou a uma investigação ou repressão 
concreta relacionada com infrações 
terroristas ou a criminalidade 
transnacional grave. Esse pedido deve ser 
justificado por escrito.

Or. en

Alteração 344
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Artigo 7 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A unidade de informações de 
passageiros de um Estado-Membro pode 
solicitar, se necessário, à unidade de 
informações de passageiros de qualquer 
outro Estado-Membro que lhe transmita 
dados PNR conservados na sua base de 
dados nos termos do artigo 9.º, n.º 2, e, se 
necessário, igualmente o resultado do 
tratamento dos dados PNR. A unidade de 
informações de passageiros só pode 
solicitar o acesso a dados PNR específicos, 

3. A unidade de informações de 
passageiros de um Estado-Membro pode 
solicitar, se necessário, à unidade de 
informações de passageiros de qualquer 
outro Estado-Membro que lhe transmita 
dados PNR conservados na sua base de 
dados nos termos do artigo 9.º, n.º 2, e, se 
necessário, igualmente o resultado do 
tratamento dos dados PNR. A unidade de 
informações de passageiros só pode 
solicitar o acesso a dados PNR específicos, 
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conservados pela unidade de informações 
de passageiros de outro Estado-Membro, 
na sua integralidade e sem estarem 
ocultados em circunstâncias excecionais 
para dar resposta a uma ameaça específica 
ou a uma investigação ou repressão 
concreta relacionada com infrações 
terroristas ou a criminalidade grave.

conservados pela unidade de informações 
de passageiros de outro Estado-Membro, 
na sua integralidade e sem estarem 
ocultados em circunstâncias excecionais 
para dar resposta a uma ameaça específica 
ou a uma investigação ou repressão 
concreta relacionada com infrações 
terroristas ou a criminalidade 
transnacional grave. Esse pedido deve ser 
justificado por escrito.

Or. en

Alteração 345
Hubert Pirker, Frank Engel

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A unidade de informações de 
passageiros de um Estado-Membro pode
solicitar, se necessário, à unidade de 
informações de passageiros de qualquer 
outro Estado-Membro que lhe transmita 
dados PNR conservados na sua base de 
dados nos termos do artigo 9.º, n.º 2, e, se 
necessário, igualmente o resultado do 
tratamento dos dados PNR. A unidade de 
informações de passageiros só pode 
solicitar o acesso a dados PNR específicos, 
conservados pela unidade de informações 
de passageiros de outro Estado-Membro, 
na sua integralidade e sem estarem 
ocultados em circunstâncias excecionais 
para dar resposta a uma ameaça específica 
ou a uma investigação ou repressão 
concreta relacionada com infrações 
terroristas ou a criminalidade grave.

3. A unidade de informações de 
passageiros de um Estado-Membro e a 
Europol, caso se reúnam as condições 
previstas na Decisão 2009/371/JAI do 
Conselho, de 6 de abril de 2009, podem 
solicitar, se necessário, à unidade de 
informações de passageiros de qualquer 
outro Estado-Membro que lhe transmita 
dados PNR conservados na sua base de 
dados nos termos do artigo 9.º, n.º 2, e, se 
necessário, igualmente o resultado do 
tratamento dos dados PNR. A entidade 
requerente só pode solicitar o acesso a 
dados PNR específicos, conservados pela 
unidade de informações de passageiros de 
outro Estado-Membro, na sua integralidade 
e sem estarem ocultados em circunstâncias 
excecionais para dar resposta a uma 
ameaça específica ou a uma investigação 
ou repressão concreta relacionada com 
infrações terroristas ou a criminalidade 
grave.

Or. de
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Alteração 346
Tanja Fajon

Proposta de diretiva
Artigo 7 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A unidade de informações de 
passageiros de um Estado-Membro pode 
solicitar, se necessário, à unidade de 
informações de passageiros de qualquer 
outro Estado-Membro que lhe transmita 
dados PNR conservados na sua base de 
dados nos termos do artigo 9.º, n.º 2, e, se 
necessário, igualmente o resultado do 
tratamento dos dados PNR. A unidade de 
informações de passageiros só pode 
solicitar o acesso a dados PNR específicos, 
conservados pela unidade de informações 
de passageiros de outro Estado-Membro, 
na sua integralidade e sem estarem 
ocultados em circunstâncias excecionais 
para dar resposta a uma ameaça específica 
ou a uma investigação ou repressão 
concreta relacionada com infrações 
terroristas ou a criminalidade grave.

3. A unidade de informações de 
passageiros de um Estado-Membro ou de 
um grupo de Estados-Membros pode 
solicitar, se necessário, à unidade de 
informações de passageiros de qualquer 
outro Estado-Membro que lhe transmita 
dados PNR conservados na sua base de 
dados nos termos do artigo 9.º, n.º 2, e, se 
necessário, igualmente o resultado do 
tratamento dos dados PNR. A unidade de 
informações de passageiros só pode 
solicitar o acesso a dados PNR específicos, 
conservados pela unidade de informações 
de passageiros de outro Estado-Membro, 
na sua integralidade e sem estarem 
ocultados em circunstâncias excecionais 
para dar resposta a uma ameaça específica 
ou a uma investigação ou repressão 
concreta relacionada com infrações 
terroristas ou a criminalidade grave.

Or. en

Alteração 347
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 7 - n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Apenas nos casos em que seja essencial 
para a prevenção de uma ameaça 
imediata e grave para a segurança 
pública é que as autoridades competentes 
de um Estado-Membro podem solicitar 
diretamente à unidade de informações de 

Suprimido
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passageiros de outro Estado-Membro que 
lhe transmita dados PNR conservados na 
sua base de dados, em conformidade com 
o artigo 9.°, n.os 1 e 2. Esses pedidos 
devem dizer respeito a uma investigação 
específica ou repressão de infrações 
terroristas ou criminalidade grave, 
devendo ser fundamentados. As unidades 
de informações de passageiros conferem 
um tratamento prioritário a estes pedidos. 
Em todos os outros casos, as autoridades 
competentes transmitem os seus pedidos 
através da unidade de informações de 
passageiros do seu próprio Estado-
Membro.

Or. en

Alteração 348
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 7 - n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Apenas nos casos em que seja essencial 
para a prevenção de uma ameaça imediata 
e grave para a segurança pública é que as 
autoridades competentes de um Estado-
Membro podem solicitar diretamente à 
unidade de informações de passageiros de 
outro Estado-Membro que lhe transmita 
dados PNR conservados na sua base de 
dados, em conformidade com o artigo 9.°, 
n.os 1 e 2. Esses pedidos devem dizer 
respeito a uma investigação específica ou 
repressão de infrações terroristas ou 
criminalidade grave, devendo ser 
fundamentados. As unidades de 
informações de passageiros conferem um 
tratamento prioritário a estes pedidos. Em 
todos os outros casos, as autoridades 
competentes transmitem os seus pedidos 
através da unidade de informações de 
passageiros do seu próprio Estado-

4. Apenas nos casos em que seja essencial 
para a prevenção de uma ameaça
específica, real e iminente para a 
segurança pública é que as autoridades 
competentes de um Estado-Membro podem 
solicitar diretamente à unidade de 
informações de passageiros de outro 
Estado-Membro que lhe transmita dados 
PNR conservados na sua base de dados, em 
conformidade com o artigo 9.°, n.os 1 e 2. 
Esses pedidos devem dizer respeito a uma 
investigação específica ou repressão de 
infrações terroristas ou criminalidade 
grave, devendo ser fundamentados. As 
unidades de informações de passageiros 
conferem um tratamento prioritário a estes 
pedidos. Em todos os outros casos, as 
autoridades competentes transmitem os 
seus pedidos através da unidade de 
informações de passageiros do seu próprio 
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Membro. Estado-Membro.

Or. en

Alteração 349
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Apenas nos casos em que seja essencial 
para a prevenção de uma ameaça imediata 
e grave para a segurança pública é que as 
autoridades competentes de um Estado-
Membro podem solicitar diretamente à 
unidade de informações de passageiros de 
outro Estado-Membro que lhe transmita 
dados PNR conservados na sua base de 
dados, em conformidade com o artigo 9.°, 
n.os 1 e 2. Esses pedidos devem dizer 
respeito a uma investigação específica ou 
repressão de infrações terroristas ou 
criminalidade grave, devendo ser 
fundamentados. As unidades de 
informações de passageiros conferem um 
tratamento prioritário a estes pedidos. Em 
todos os outros casos, as autoridades 
competentes transmitem os seus pedidos 
através da unidade de informações de 
passageiros do seu próprio 
Estado-Membro.

4. Apenas nos casos em que seja essencial
para a prevenção de uma ameaça imediata 
e grave para a segurança pública é que as 
autoridades competentes de um 
Estado-Membro podem solicitar 
diretamente à unidade de informações de 
passageiros que lhe transmita dados PNR 
conservados na sua base de dados, em 
conformidade com o artigo 9.°, n.os 1 e 2. 
Esses pedidos devem dizer respeito a uma 
investigação específica ou repressão de 
infrações terroristas ou criminalidade 
grave, devendo ser fundamentados. A 
unidade de informações de passageiros 
confere um tratamento prioritário a estes 
pedidos.

Or. de

Alteração 350
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 7 - n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Apenas nos casos em que seja essencial 4. Apenas nos casos em que seja essencial 
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para a prevenção de uma ameaça imediata 
e grave para a segurança pública é que as 
autoridades competentes de um 
Estado-Membro podem solicitar 
diretamente à unidade de informações de 
passageiros de outro Estado-Membro que 
lhe transmita dados PNR conservados na 
sua base de dados, em conformidade com o 
artigo 9.°, n.os 1 e 2. Esses pedidos devem 
dizer respeito a uma investigação 
específica ou repressão de infrações 
terroristas ou criminalidade grave, 
devendo ser fundamentados. As unidades 
de informações de passageiros conferem 
um tratamento prioritário a estes pedidos. 
Em todos os outros casos, as autoridades 
competentes transmitem os seus pedidos 
através da unidade de informações de 
passageiros do seu próprio 
Estado-Membro.

para a prevenção de uma ameaça imediata 
e grave para a segurança pública é que as 
autoridades competentes de um 
Estado-Membro podem solicitar 
diretamente à unidade de informações de 
passageiros de outro Estado-Membro que 
lhe transmita dados PNR conservados na 
sua base de dados, em conformidade com o 
artigo 9.°, n.os 1 e 2. Esses pedidos devem 
dizer respeito a uma investigação 
específica ou repressão de infrações 
terroristas, devendo ser fundamentados. As 
unidades de informações de passageiros 
conferem um tratamento prioritário a estes 
pedidos. Em todos os outros casos, as 
autoridades competentes transmitem os 
seus pedidos através da unidade de 
informações de passageiros do seu próprio 
Estado-Membro.

Or. en

Alteração 351
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 7 - n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Apenas nos casos em que seja essencial 
para a prevenção de uma ameaça imediata 
e grave para a segurança pública é que as 
autoridades competentes de um 
Estado-Membro podem solicitar 
diretamente à unidade de informações de 
passageiros de outro Estado-Membro que 
lhe transmita dados PNR conservados na 
sua base de dados, em conformidade com o 
artigo 9.°, n.os 1 e 2. Esses pedidos devem 
dizer respeito a uma investigação 
específica ou repressão de infrações 
terroristas ou criminalidade grave, devendo 
ser fundamentados. As unidades de 
informações de passageiros conferem um 

4. Apenas nos casos em que seja essencial 
para a prevenção de uma ameaça imediata 
e grave para a segurança pública é que as 
autoridades competentes de um 
Estado-Membro podem solicitar 
diretamente à unidade de informações de 
passageiros de outro Estado-Membro que 
lhe transmita dados PNR conservados na 
sua base de dados, em conformidade com o 
artigo 9.°, n.os 1 e 2. Esses pedidos devem 
dizer respeito a uma investigação 
específica ou repressão de infrações 
terroristas ou criminalidade transnacional 
grave, devendo ser fundamentados. As 
unidades de informações de passageiros 
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tratamento prioritário a estes pedidos. Em 
todos os outros casos, as autoridades 
competentes transmitem os seus pedidos 
através da unidade de informações de 
passageiros do seu próprio 
Estado-Membro.

conferem um tratamento prioritário a estes 
pedidos. Em todos os outros casos, as 
autoridades competentes transmitem os 
seus pedidos através da unidade de 
informações de passageiros do seu próprio 
Estado-Membro.

Or. en

Alteração 352
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Artigo 7 - n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Apenas nos casos em que seja essencial 
para a prevenção de uma ameaça imediata 
e grave para a segurança pública é que as 
autoridades competentes de um 
Estado-Membro podem solicitar 
diretamente à unidade de informações de 
passageiros de outro Estado-Membro que 
lhe transmita dados PNR conservados na 
sua base de dados, em conformidade com o 
artigo 9.°, n.os 1 e 2. Esses pedidos devem 
dizer respeito a uma investigação 
específica ou repressão de infrações 
terroristas ou criminalidade grave, devendo 
ser fundamentados. As unidades de 
informações de passageiros conferem um 
tratamento prioritário a estes pedidos. Em 
todos os outros casos, as autoridades 
competentes transmitem os seus pedidos 
através da unidade de informações de 
passageiros do seu próprio Estado-
Membro.

4. Apenas nos casos em que seja essencial 
para a prevenção de uma ameaça imediata 
e grave para a segurança pública é que as 
autoridades competentes de um 
Estado-Membro podem solicitar 
diretamente à unidade de informações de 
passageiros de outro Estado-Membro que 
lhe transmita dados PNR conservados na 
sua base de dados, em conformidade com o 
artigo 9.°, n.os 1 e 2. Esses pedidos devem 
dizer respeito a uma investigação 
específica ou repressão de infrações 
terroristas ou criminalidade transnacional
grave, devendo ser fundamentados. As 
unidades de informações de passageiros 
conferem um tratamento prioritário a estes 
pedidos. Em todos os outros casos, as 
autoridades competentes transmitem os 
seus pedidos através da unidade de 
informações de passageiros do seu próprio 
Estado-Membro.

Or. en

Alteração 353
Axel Voss

Proposta de diretiva
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Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Em circunstâncias excecionais, se o 
acesso antecipado a dados PNR for 
necessário para dar resposta a uma 
ameaça específica e real relacionada com 
infrações terroristas ou com a 
criminalidade grave, a unidade de 
informações de passageiros de um 
Estado-Membro tem o direito de solicitar 
à unidade de informações de passageiros 
de outro Estado-Membro que lhe 
comunique a qualquer momento os dados 
PNR dos voos com chegada ou partida do 
seu território.

Suprimido

Or. de

Alteração 354
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 7 - n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Em circunstâncias excecionais, se o 
acesso antecipado a dados PNR for 
necessário para dar resposta a uma ameaça 
específica e real relacionada com infrações 
terroristas ou com a criminalidade grave, a 
unidade de informações de passageiros de 
um Estado-Membro tem o direito de 
solicitar à unidade de informações de 
passageiros de outro Estado-Membro que 
lhe comunique a qualquer momento os 
dados PNR dos voos com chegada ou 
partida do seu território.

5. Em circunstâncias excecionais, se o 
acesso antecipado a dados PNR for 
necessário para dar resposta a uma ameaça 
específica, real e iminente relacionada 
com infrações terroristas ou com a 
criminalidade grave, a unidade de 
informações de passageiros de um 
Estado-Membro tem o direito de solicitar à 
unidade de informações de passageiros de 
outro Estado-Membro que lhe comunique a 
qualquer momento os dados PNR dos voos 
com chegada ou partida do seu território.

Or. en
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Alteração 355
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 7 - n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Em circunstâncias excecionais, se o 
acesso antecipado a dados PNR for 
necessário para dar resposta a uma ameaça 
específica e real relacionada com infrações 
terroristas ou com a criminalidade grave, a 
unidade de informações de passageiros de 
um Estado-Membro tem o direito de 
solicitar à unidade de informações de 
passageiros de outro Estado-Membro que 
lhe comunique a qualquer momento os 
dados PNR dos voos com chegada ou 
partida do seu território.

5. Em circunstâncias excecionais, se o 
acesso antecipado a dados PNR for 
necessário para dar resposta a uma ameaça 
específica e real relacionada com infrações 
terroristas, a unidade de informações de 
passageiros de um Estado-Membro tem o 
direito de solicitar à unidade de 
informações de passageiros de outro 
Estado-Membro que lhe comunique a 
qualquer momento os dados PNR dos voos 
com chegada ou partida do seu território.

Or. en

Alteração 356
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 7 - n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Em circunstâncias excecionais, se o 
acesso antecipado a dados PNR for 
necessário para dar resposta a uma ameaça 
específica e real relacionada com infrações 
terroristas ou com a criminalidade grave, a 
unidade de informações de passageiros de 
um Estado-Membro tem o direito de 
solicitar à unidade de informações de 
passageiros de outro Estado-Membro que 
lhe comunique a qualquer momento os 
dados PNR dos voos com chegada ou 
partida do seu território.

5. Em circunstâncias excecionais, se o 
acesso antecipado a dados PNR for 
necessário para dar resposta a uma ameaça 
específica e real relacionada com infrações 
terroristas ou com a criminalidade 
transnacional grave, a unidade de 
informações de passageiros de um Estado-
Membro tem o direito de solicitar à 
unidade de informações de passageiros de 
outro Estado-Membro que lhe comunique a 
qualquer momento os dados PNR dos voos 
com chegada ou partida do seu território.
Esses pedidos devem ser estritamente 
limitados aos dados necessários no caso 
específico, para efeitos da prevenção, 
deteção, investigação ou repressão de 
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uma infração terrorista ou da 
criminalidade transnacional grave, e 
justificadas por escrito.

Or. en

Alteração 357
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Artigo 7 - n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Em circunstâncias excecionais, se o 
acesso antecipado a dados PNR for 
necessário para dar resposta a uma ameaça 
específica e real relacionada com infrações 
terroristas ou com a criminalidade grave, a 
unidade de informações de passageiros de 
um Estado-Membro tem o direito de 
solicitar à unidade de informações de 
passageiros de outro Estado-Membro que 
lhe comunique a qualquer momento os 
dados PNR dos voos com chegada ou 
partida do seu território.

5. Em circunstâncias excecionais, se o 
acesso antecipado a dados PNR for 
necessário para dar resposta a uma ameaça 
específica e real relacionada com infrações 
terroristas ou com a criminalidade 
transnacional grave, a unidade de 
informações de passageiros de um Estado-
Membro tem o direito de solicitar à 
unidade de informações de passageiros de 
outro Estado-Membro que lhe comunique a 
qualquer momento os dados PNR dos voos 
com chegada ou partida do seu território.
Esses pedidos devem ser estritamente 
limitados aos dados necessários no caso 
específico, para efeitos da prevenção, 
deteção, investigação ou repressão de 
uma infração terrorista ou da 
criminalidade transnacional grave, e 
justificadas por escrito.

Or. en

Alteração 358
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O intercâmbio de informações por força 6. O intercâmbio de informações por força 
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do presente artigo pode realizar-se através 
de qualquer canal de cooperação
internacional existente entre os serviços de 
aplicação da lei. A língua utilizada para o 
pedido e para o intercâmbio de 
informações é a mesma aplicável ao canal 
em causa. Os Estados-Membros, quando 
procedem às notificações em conformidade 
com o artigo 3.°, n.º 3, devem comunicar 
igualmente à Comissão os contactos a 
quem os pedidos podem ser enviados em 
caso de urgência. A Comissão comunica 
aos Estados-Membros as notificações que 
recebe.

do presente artigo pode realizar-se através 
de qualquer canal de cooperação 
internacional existente entre os serviços de 
aplicação da lei. A língua utilizada para o 
pedido e para o intercâmbio de 
informações é a mesma aplicável ao canal 
em causa. Os Estados-Membros, quando 
procedem às notificações em conformidade 
com o artigo 3.°, n.º 3, devem comunicar 
igualmente à Comissão os contactos a 
quem os pedidos podem ser enviados em 
caso de urgência. A Comissão comunica à 
unidade de informações de passageiros as 
notificações que recebe.

Or. de

Alteração 359
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 7 - n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O intercâmbio de informações por força 
do presente artigo pode realizar-se através 
de qualquer canal de cooperação 
internacional existente entre os serviços de 
aplicação da lei. A língua utilizada para o 
pedido e para o intercâmbio de 
informações é a mesma aplicável ao canal 
em causa. Os Estados-Membros, quando 
procedem às notificações em conformidade 
com o artigo 3.º, n.º 3, devem comunicar 
igualmente à Comissão os contactos a 
quem os pedidos podem ser enviados em 
caso de urgência. A Comissão comunica 
aos Estados-Membros as notificações que 
recebe.

6. O intercâmbio de informações por força 
do presente artigo pode realizar-se através 
de qualquer canal de cooperação europeu e
internacional existente entre os serviços de 
aplicação da lei, designadamente a 
Europol e/ou as unidades nacionais a que 
se refere o artigo 8.º da Decisão 
2009/371/JAI do Conselho, de 6 de abril 
de 2009. A língua utilizada para o pedido e 
para o intercâmbio de informações é a 
mesma aplicável ao canal em causa. Os 
Estados-Membros, quando procedem às 
notificações em conformidade com o 
artigo 3.º, n.º 3, devem comunicar 
igualmente à Comissão os contactos a 
quem os pedidos podem ser enviados em 
caso de urgência. A Comissão comunica 
aos Estados-Membros as notificações que 
recebe.

Or. en
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Alteração 360
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Artigo 7 - n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O intercâmbio de informações por força 
do presente artigo pode realizar-se através 
de qualquer canal de cooperação 
internacional existente entre os serviços de 
aplicação da lei. A língua utilizada para o 
pedido e para o intercâmbio de 
informações é a mesma aplicável ao canal 
em causa. Os Estados-Membros, quando 
procedem às notificações em conformidade 
com o artigo 3.º, n.º 3, devem comunicar 
igualmente à Comissão os contactos a 
quem os pedidos podem ser enviados em 
caso de urgência. A Comissão comunica 
aos Estados-Membros as notificações que 
recebe.

6. O intercâmbio de informações por força 
do presente artigo pode realizar-se através 
de qualquer canal de cooperação europeu e
internacional existente entre os serviços de 
aplicação da lei, designadamente a 
Europol e/ou as unidades nacionais a que 
se refere o artigo 8.º da Decisão 
2009/371/JAI do Conselho, de 6 de abril 
de 2009. A língua utilizada para o pedido e 
para o intercâmbio de informações é a 
mesma aplicável ao canal em causa. Os 
Estados-Membros, quando procedem às 
notificações em conformidade com o 
artigo 3.º, n.º 3, devem comunicar 
igualmente à Comissão os contactos a 
quem os pedidos podem ser enviados em 
caso de urgência. A Comissão comunica 
aos Estados-Membros as notificações que 
recebe.

Or. en

Alteração 361
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º Suprimido
Transferência de dados para países 
terceiros
Um Estado-Membro só pode transferir 
dados PNR e os resultados do seu 
tratamento para um país terceiro caso a 
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caso e se:
a) as condições definidas no artigo 13.º da 
Decisão-Quadro do Conselho 
2008/977/JAI estiverem preenchidas,
b) a transferência for necessária para os 
efeitos da presente diretiva indicados no 
artigo 1.º, n.º 2, e
c) o país terceiro aceitar transferir os 
dados para outro país terceiro apenas 
quando tal for necessário para os efeitos 
da presente diretiva indicados no 
artigo 1.º, n.º 2, e unicamente com 
autorização expressa do Estado-Membro.

Or. en

Alteração 362
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Um Estado-Membro só pode transferir 
dados PNR e os resultados do seu 
tratamento para um país terceiro caso a 
caso e se:

A unidade de informações de passageiros 
ou um Estado-Membro só podem transferir 
dados PNR e os resultados do seu 
tratamento para um país terceiro caso a 
caso e se:

Or. de

Alteração 363
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Um Estado-Membro só pode transferir 
dados PNR e os resultados do seu 
tratamento para um país terceiro caso a 

Um Estado-Membro só pode transferir 
dados PNR e os resultados do seu 
tratamento para um país terceiro com base 
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caso e se: num acordo internacional entre a União e 
o país terceiro em questão, apenas caso a 
caso e se:

Or. en

Alteração 364
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Um Estado-Membro só pode transferir 
dados PNR e os resultados do seu 
tratamento para um país terceiro caso a 
caso e se:

Um Estado-Membro só pode transferir 
dados PNR e os resultados do seu 
tratamento para um país terceiro caso a 
caso apenas quando expressamente 
autorizado por um acordo internacional 
vinculativo entre a União e o país terceiro 
em questão, e se:

Or. en

Alteração 365
Ágnes Hankiss

Proposta de diretiva
Artigo 8 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Um Estado-Membro só pode transferir 
dados PNR e os resultados do seu 
tratamento para um país terceiro caso a 
caso e se:

Um Estado-Membro só pode transferir 
dados PNR e os resultados do seu 
tratamento para um país terceiro caso a 
caso, mediante garantias e se:

Or. hu

Alteração 366
Sophia in 't Veld
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Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) as condições definidas no artigo 13.º da 
Decisão-Quadro do Conselho 
2008/977/JAI estiverem preenchidas,

a) as condições definidas na Diretiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 
xx/xx/201x relativa à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais pelas 
autoridades competentes para efeitos de 
prevenção, investigação, deteção e 
repressão de infrações penais ou de 
execução de sanções penais, e à livre 
circulação desses dados, na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União 
Europeia, na Convenção 108 para a 
Proteção das Pessoas relativamente ao 
Tratamento Automatizado de Dados de 
Caráter Pessoal e na Convenção Europeia 
de Salvaguarda dos Direitos do Homem e 
das Liberdades Fundamentais estiverem 
preenchidas;

Or. en

Justificação

A Diretiva relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de 
dados pessoais pelas autoridades competentes para efeitos de prevenção, investigação, 
deteção e repressão de infrações penais ou de execução de sanções penais, e à livre
circulação desses dados, deve ser adotada antes de uma diretiva PNR da UE.

Alteração 367
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) a transferência for necessária para os 
efeitos da presente diretiva indicados no 
artigo 1.º, n.º 2, e

b) a transferência for necessária e 
proporcional à prevenção, deteção, 
investigação e repressão das infrações 
terroristas e da criminalidade 
transnacional grave; e
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Or. en

Alteração 368
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) a transferência for sujeita a 
autorização judicial prévia.

Or. en

Alteração 369
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) o país terceiro aceitar transferir os 
dados para outro país terceiro apenas 
quando tal for necessário para os efeitos 
da presente diretiva indicados no 
artigo 1.º, n.º 2, e unicamente com 
autorização expressa do Estado-Membro.

Suprimido

Or. en

Alteração 370
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) o país terceiro aceitar transferir os dados 
para outro país terceiro apenas quando tal 
for necessário para os efeitos da presente 

c) o país terceiro recetor dos dados PNR
encarrega-se de forma vinculativa de não
transferir os dados obtidos para um outro 
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diretiva indicados no artigo 1.º, n.º 2, e 
unicamente com autorização expressa do 
Estado-Membro.

país terceiro.

Or. de

Justificação

A concessão da possibilidade de um país terceiro transferir dados para um outro país 
terceiro não se justifica. Em caso de necessidade, permanece ao país terceiro a opção de se 
dirigir diretamente à unidade de informações de passageiros.

Alteração 371
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) o país terceiro aceitar transferir os 
dados para outro país terceiro apenas 
quando tal for necessário para os efeitos da 
presente diretiva indicados no artigo 1.º, 
n.º 2, e unicamente com autorização 
expressa do Estado-Membro.

c) o país terceiro garantir que utilizará os 
dados apenas quando tal for necessário 
para os efeitos da presente diretiva 
indicados no artigo 1.º, n.º 2. Esse país 
terceiro não poderá transferir dados para 
outro país terceiro.

Or. en

Alteração 372
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) o país terceiro aceitar transferir os 
dados para outro país terceiro apenas 
quando tal for necessário para os efeitos da 
presente diretiva indicados no artigo 1.º, 
n.º 2, e unicamente com autorização 
expressa do Estado-Membro.

c) o país terceiro garantir que utilizará os 
dados apenas quando tal for necessário 
para os efeitos da presente diretiva 
indicados no artigo 1.º, n.º 2 e eliminará os 
dados logo que já não seja estritamente 
necessário mantê-los. Esse país terceiro 
não poderá transferir dados para outro 
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país terceiro.

Or. en

Alteração 373
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) o país terceiro aceitar transferir os dados 
para outro país terceiro apenas quando tal 
for necessário para os efeitos da presente 
diretiva indicados no artigo 1.º, n.º 2, e 
unicamente com autorização expressa do 
Estado-Membro.

c) o país terceiro aceitar não transferir os 
dados para outro país terceiro.

Or. en

Alteração 374
Ágnes Hankiss

Proposta de diretiva
Artigo 8 – primeiro parágrafo – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) o país terceiro aceitar transferir os dados 
para outro país terceiro apenas quando tal 
for necessário para os efeitos da presente 
diretiva indicados no artigo 1.º, n.º 2, e 
unicamente com autorização expressa do 
Estado-Membro.

c) o país terceiro aceitar transferir os dados 
para outro país terceiro apenas quando tal 
for necessário para os efeitos da presente 
diretiva indicados no artigo 1.º, n.º 2, e 
unicamente com autorização expressa do 
Estado-Membro, mediante cumprimento 
simultâneo das condições estabelecidas no 
artigo 13.º da Decisão-Quadro 
2008/977/JAI do Conselho sobre o outro 
país terceiro.

Or. hu
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Alteração 375
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) o país terceiro confere aos cidadãos 
da UE, sem demoras nem despesas 
excessivas, os mesmos direitos de acesso, 
retificação, eliminação e reparação
relativamente aos dados PNR que os 
aplicáveis na União Europeia,

Or. en

Alteração 376
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) o país terceiro confere aos cidadãos 
da UE, sem demoras nem despesas 
excessivas, os mesmos direitos de acesso, 
retificação, eliminação e reparação 
relativamente aos dados PNR que os 
aplicáveis na União Europeia,

Or. en

Alteração 377
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) o país terceiro assegura um nível 
adequado e comparável de proteção dos 
dados PNR.
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Or. en

Alteração 378
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-C) todas as condições estabelecidas no 
artigo 7 forem preenchidas mutatis 
mutandis.

Or. en

Alteração 379
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º Suprimido
Período de conservação dos dados 

1. Os Estados-Membros asseguram que os 
dados PNR comunicados pelas 
transportadoras aéreas à unidade de 
informações de passageiros são 
conservados numa base de dados dessa 
unidade por um período de 30 dias após a
sua transferência para a unidade de 
informações de passageiros do primeiro 
Estado-Membro em cujo território se situa 
o ponto de chegada ou de partida do voo 
internacional.
2. Decorrido o período de 30 dias após a 
transferência dos dados PNR para a 
unidade de informações de passageiros 
referida no n.º 1, os dados são 
conservados nessa unidade durante um 
período adicional de cinco anos. Durante 
este período, são ocultados todos os 
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elementos de informação suscetíveis de 
identificar o passageiro ao qual os dados 
PNR digam respeito. Os dados PNR 
tornados anónimos só são acessíveis a um 
número limitado de funcionários da 
unidade de informações de passageiros 
expressamente autorizados a analisar 
dados PNR e a elaborar critérios de 
avaliação, em conformidade com o 
artigo 4.º, n.º 2, alínea d). O acesso à 
integralidade dos dados PNR apenas será 
autorizado pelo responsável da unidade de 
informações de passageiros para efeitos 
do artigo 4.º, n.º 2, alínea c), e quando 
seja razoável considerar que tal acesso é 
necessário para realizar um inquérito ou 
reagir a uma ameaça ou a um risco 
específico e concreto, ou para dar 
seguimento a determinada investigação 
ou processo penal.
Para efeitos da presente diretiva, os 
elementos de informação suscetíveis de 
identificar o passageiro ao qual os dados 
PNR dizem respeito e que devem ser 
filtrados e ocultados, são os seguintes:
– o(s) nome(s), incluindo os nomes de 
outros passageiros mencionados nos 
dados PNR, bem como o número de 
passageiros que viajam em conjunto;
– o endereço e as informações de 
contacto;
– as observações gerais, na medida em 
que contenham informações suscetíveis 
de servir para identificar o passageiro ao 
qual os dados PNR se referem; e
– qualquer informação antecipada sobre 
os passageiros que tenha sido recolhida.
3. Os Estados-Membros asseguram que os 
dados PNR sejam suprimidos no termo do 
período previsto no n.º 2. Esta obrigação 
aplica-se sem prejuízo dos casos em que 
tenham sido transferidos dados PNR 
específicos para uma autoridade 
competente e sejam utilizados no quadro 
de determinadas investigações ou 
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processos penais, caso este em que o 
período de conservação dos dados pela 
autoridade competente deve ser regido 
pelo direito do Estado-Membro em causa.
4. O resultado da comparação referida no 
artigo 4.º, n.º 2, alíneas a) e b), só é 
conservado pela unidade de informações 
de passageiros durante o período 
necessário para informar as autoridades 
competentes de um resultado positivo. Se, 
na sequência de uma verificação 
individual por meios não automatizados, o 
resultado de uma comparação 
automatizada for negativo, pode no 
entanto ser conservado por um período 
máximo de três anos, a fim de evitar 
«falsos» resultados positivos no futuro, 
salvo se os dados de base não tiverem 
ainda sido suprimidos, em conformidade 
com o n.º 3, no termo do período de cinco 
anos, caso este em que o registo deve ser 
conservado até à supressão dos dados de 
base.

Or. en

Alteração 380
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que os 
dados PNR comunicados pelas 
transportadoras aéreas à unidade de 
informações de passageiros são 
conservados numa base de dados dessa 
unidade por um período de 30 dias após a 
sua transferência para a unidade de 
informações de passageiros do primeiro 
Estado-Membro em cujo território se situa 
o ponto de chegada ou de partida do voo 
internacional.

1. A unidade de informações de 
passageiros assegura que os dados PNR 
comunicados pelas transportadoras aéreas 
são conservados na sua base de dados por 
um período de 30 dias após a sua 
transferência.
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Or. de

Alteração 381
Véronique Mathieu

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que os 
dados PNR comunicados pelas 
transportadoras aéreas à unidade de 
informações de passageiros são 
conservados numa base de dados dessa 
unidade por um período de 30 dias após a 
sua transferência para a unidade de 
informações de passageiros do primeiro 
Estado-Membro em cujo território se situa 
o ponto de chegada ou de partida do voo 
internacional.

1. Os Estados-Membros asseguram que os 
dados PNR comunicados pelas 
transportadoras aéreas à unidade de 
informações de passageiros são 
conservados numa base de dados dessa 
unidade por um período de um ano após a 
sua transferência para a unidade de 
informações de passageiros do primeiro 
Estado-Membro em cujo território se situa 
o ponto de chegada ou de partida do voo 
no interior ou no exterior da União.

Or. fr

Justificação

Um período de conservação de dados demasiado curto acarretaria dificuldades operacionais 
conexas, nomeadamente em caso de urgência quando falta tempo para seguir o procedimento 
de ocultação. Além disso, impediria o acesso dos investigadores aos dados nos momentos 
fulcrais do inquérito. Logo no início do inquérito, os investigadores ainda não dispõem 
forçosamente de todos os elementos que lhes permitam afirmar que são necessários dados.

Alteração 382
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Artigo 9 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que os 
dados PNR comunicados pelas 
transportadoras aéreas à unidade de 
informações de passageiros são 
conservados numa base de dados dessa 

1. Os Estados-Membros asseguram que os 
dados PNR comunicados pelas 
transportadoras aéreas à unidade de 
informações de passageiros são 
conservados numa base de dados dessa 
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unidade por um período de 30 dias após a 
sua transferência para a unidade de 
informações de passageiros do primeiro 
Estado-Membro em cujo território se situa 
o ponto de chegada ou de partida do voo 
internacional.

unidade por um período de 3 dias após a 
sua transferência para a unidade de 
informações de passageiros do primeiro 
Estado-Membro em cujo território se situa 
o ponto de chegada ou de partida do voo 
internacional.

Or. en

Alteração 383
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 9 - n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Decorrido o período de 30 dias após a 
transferência dos dados PNR para a 
unidade de informações de passageiros 
referida no n.º 1, os dados são 
conservados nessa unidade durante um 
período adicional de cinco anos. Durante 
este período, são ocultados todos os 
elementos de informação suscetíveis de 
identificar o passageiro ao qual os dados 
PNR digam respeito. Os dados PNR 
tornados anónimos só são acessíveis a um 
número limitado de funcionários da 
unidade de informações de passageiros 
expressamente autorizados a analisar 
dados PNR e a elaborar critérios de 
avaliação, em conformidade com o 
artigo 4.º, n.º 2, alínea d). O acesso à 
integralidade dos dados PNR apenas será 
autorizado pelo responsável da unidade de 
informações de passageiros para efeitos 
do artigo 4.º, n.º 2, alínea c), e quando 
seja razoável considerar que tal acesso é 
necessário para realizar um inquérito ou 
reagir a uma ameaça ou a um risco 
específico e concreto, ou para dar 
seguimento a determinada investigação 
ou processo penal.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Storing all PNR data for longer periods of time even without any initial suspicion is 
disproportionate. National constitutional courts in several rulings on telecommunications 
data retention as based on directive 2006/24/EC as well as the ECHR in its ruling on 
retention of DNA samples (S. and Marper vs UK) have made this clear and have also warned 
that the cumulative effects of retention of several types data may be close to the absolute 
constitutional threshold. Neither the Legal Service of the Council nor the EU Fundamental 
Rights Agency have been convinced by the necessity and proportionality of the retention of 
data about all passengers.

Alteração 384
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Artigo 9 - n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Decorrido o período de 30 dias após a 
transferência dos dados PNR para a 
unidade de informações de passageiros
referida no n.º 1, os dados são 
conservados nessa unidade durante um 
período adicional de cinco anos. Durante 
este período, são ocultados todos os 
elementos de informação suscetíveis de 
identificar o passageiro ao qual os dados 
PNR digam respeito. Os dados PNR 
tornados anónimos só são acessíveis a um 
número limitado de funcionários da 
unidade de informações de passageiros 
expressamente autorizados a analisar 
dados PNR e a elaborar critérios de 
avaliação, em conformidade com o 
artigo 4.º, n.º 2, alínea d). O acesso à 
integralidade dos dados PNR apenas será 
autorizado pelo responsável da unidade de 
informações de passageiros para efeitos 
do artigo 4.º, n.º 2, alínea c), e quando 
seja razoável considerar que tal acesso é 
necessário para realizar um inquérito ou 
reagir a uma ameaça ou a um risco 
específico e concreto, ou para dar 
seguimento a determinada investigação 
ou processo penal.

Suprimido
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Or. en

Alteração 385
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 9 - n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Decorrido o período de 30 dias após a 
transferência dos dados PNR para a 
unidade de informações de passageiros 
referida no n.º 1, os dados são conservados 
nessa unidade durante um período 
adicional de cinco anos. Durante este 
período, são ocultados todos os elementos 
de informação suscetíveis de identificar o 
passageiro ao qual os dados PNR digam 
respeito. Os dados PNR tornados 
anónimos só são acessíveis a um número 
limitado de funcionários da unidade de 
informações de passageiros expressamente 
autorizados a analisar dados PNR e a 
elaborar critérios de avaliação, em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 2, 
alínea d). O acesso à integralidade dos 
dados PNR apenas será autorizado pelo 
responsável da unidade de informações de 
passageiros para efeitos do artigo 4.º, n.º 2, 
alínea c), e quando seja razoável considerar 
que tal acesso é necessário para realizar um 
inquérito ou reagir a uma ameaça ou a um 
risco específico e concreto, ou para dar 
seguimento a determinada investigação ou 
processo penal.

Decorrido o período de 30 dias após a 
transferência dos dados PNR para a 
unidade de informações de passageiros 
referida no n.º 1, os dados são conservados 
nessa unidade durante um período 
adicional de três meses, após o qual serão 
permanentemente eliminados. Durante 
este período, são ocultados todos os 
elementos de informação suscetíveis de 
identificar o passageiro ao qual os dados 
PNR digam respeito. Os dados PNR 
despersonalizados só são acessíveis a um 
número limitado de funcionários de alto 
nível da unidade de informações de 
passageiros expressamente autorizados a 
analisar dados PNR. O acesso à 
integralidade dos dados PNR apenas será 
autorizado pelo responsável da unidade de 
informações de passageiros para efeitos do 
artigo 4.º, n.º 2, alínea c), e quando seja 
razoável considerar que tal acesso é 
necessário para realizar um inquérito ou 
reagir a uma ameaça específica, real e 
iminente, ou em caso de uma determinada 
investigação ou processo penal.

Or. en

Alteração 386
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Proposta de diretiva
Artigo 9 - n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Decorrido o período de 30 dias após a 
transferência dos dados PNR para a 
unidade de informações de passageiros 
referida no n.º 1, os dados são conservados 
nessa unidade durante um período 
adicional de cinco anos. Durante este 
período, são ocultados todos os elementos 
de informação suscetíveis de identificar o 
passageiro ao qual os dados PNR digam 
respeito. Os dados PNR tornados anónimos 
só são acessíveis a um número limitado de 
funcionários da unidade de informações de 
passageiros expressamente autorizados a 
analisar dados PNR e a elaborar critérios 
de avaliação, em conformidade com o 
artigo 4.º, n.º 2, alínea d). O acesso à 
integralidade dos dados PNR apenas será 
autorizado pelo responsável da unidade de 
informações de passageiros para efeitos do 
artigo 4.º, n.º 2, alínea c), e quando seja 
razoável considerar que tal acesso é 
necessário para realizar um inquérito ou 
reagir a uma ameaça ou a um risco 
específico e concreto, ou para dar 
seguimento a determinada investigação ou 
processo penal.

Decorrido o período de 30 dias após a 
transferência dos dados PNR para a 
unidade de informações de passageiros 
referida no n.º 1, os dados são conservados 
nessa unidade durante um período 
adicional de três anos. Durante este 
período, são ocultados todos os elementos 
de informação suscetíveis de identificar o 
passageiro ao qual os dados PNR digam 
respeito. Os dados PNR tornados anónimos 
só são acessíveis a um número limitado de 
funcionários da unidade de informações de 
passageiros expressamente autorizados a 
analisar dados PNR e a elaborar critérios 
de avaliação, em conformidade com o 
artigo 4.º, n.º 2, alínea d). O acesso à 
integralidade dos dados PNR apenas será 
autorizado pelo responsável da unidade de 
informações de passageiros para efeitos do 
artigo 4.º, n.º 2, alínea c), e quando seja 
razoável considerar que tal acesso é 
necessário para realizar um inquérito ou 
reagir a uma ameaça ou a um risco 
específico e concreto, ou para dar 
seguimento a determinada investigação ou 
processo penal.

Or. en

Alteração 387
Véronique Mathieu

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Decorrido o período de 30 dias após a 
transferência dos dados PNR para a 
unidade de informações de passageiros 
referida no n.º 1, os dados são conservados 
nessa unidade durante um período 
adicional de cinco anos. Durante este 

Decorrido o período de um ano após a 
transferência dos dados PNR para a 
unidade de informações de passageiros 
referida no n.º 1, os dados são conservados 
nessa unidade durante um período 
adicional de cinco anos. Durante este 
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período, são ocultados todos os elementos 
de informação suscetíveis de identificar o 
passageiro ao qual os dados PNR digam 
respeito. Os dados PNR tornados anónimos 
só são acessíveis a um número limitado de 
funcionários da unidade de informações de 
passageiros expressamente autorizados a 
analisar dados PNR e a elaborar critérios 
de avaliação, em conformidade com o 
artigo 4.º, n.º 2, alínea d). O acesso à 
integralidade dos dados PNR apenas será 
autorizado pelo responsável da unidade de 
informações de passageiros para efeitos do 
artigo 4.º, n.º 2, alínea c), e quando seja 
razoável considerar que tal acesso é 
necessário para realizar um inquérito ou
reagir a uma ameaça ou a um risco 
específico e concreto, ou para dar 
seguimento a determinada investigação ou 
processo penal.

período, são tornados anónimos todos os 
elementos de informação suscetíveis de 
identificar o passageiro ao qual os dados 
PNR digam respeito. Os dados PNR 
tornados anónimos só são acessíveis a um 
número limitado de funcionários da 
unidade de informações de passageiros 
expressamente autorizados a analisar dados 
PNR e a elaborar critérios de avaliação, em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 2, alínea 
d). O acesso à integralidade dos dados 
PNR apenas será autorizado por um 
número limitado de responsáveis 
individualmente designados e 
especialmente habilitados da unidade de 
informações de passageiros para efeitos do 
artigo 4.º, n.º 2, alínea c), e quando seja 
razoável considerar que tal acesso é 
necessário para realizar um inquérito ou 
reagir a uma ameaça ou a um risco 
específico e concreto, ou para dar 
seguimento a determinada investigação ou 
processo penal.

Or. fr

Justificação

É necessário voltar a especificar que a ocultação corresponde a tornar os dados anónimos a 
fim de evitar qualquer confusão. Além disso, com vista a garantir o funcionamento contínuo 
das unidades de informações de passageiros (7 dias por semana, 24 horas por dia), é 
necessário alargar a possibilidade de acesso à totalidade dos dados PNR ocultados a mais 
algumas pessoas, caso o único responsável da unidade se encontre indisponível (doente, de 
férias, etc.).

Alteração 388
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Artigo 9 - n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Decorrido o período de 30 dias após a 
transferência dos dados PNR para a 
unidade de informações de passageiros 
referida no n.º 1, os dados são conservados 

Decorrido o período de três dias após a 
transferência dos dados PNR para a 
unidade de informações de passageiros 
referida no n.º 1, os dados só são 
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nessa unidade durante um período 
adicional de cinco anos. Durante este 
período, são ocultados todos os elementos 
de informação suscetíveis de identificar o 
passageiro ao qual os dados PNR digam 
respeito. Os dados PNR tornados anónimos 
só são acessíveis a um número limitado de 
funcionários da unidade de informações de 
passageiros expressamente autorizados a 
analisar dados PNR e a elaborar critérios 
de avaliação, em conformidade com o 
artigo 4.º, n.º 2, alínea d). O acesso à 
integralidade dos dados PNR apenas será 
autorizado pelo responsável da unidade de 
informações de passageiros para efeitos do 
artigo 4.º, n.º 2, alínea c), e quando seja 
razoável considerar que tal acesso é 
necessário para realizar um inquérito ou 
reagir a uma ameaça ou a um risco 
específico e concreto, ou para dar 
seguimento a determinada investigação 
ou processo penal.

conservados nessa unidade se se puder 
razoavelmente considerar que é 
necessário realizar um inquérito e ou 
reagir a uma ameaça ou a um risco 
específico e concreto, ou para dar 
seguimento a determinada investigação 
ou processo penal. Durante este período, o 
qual não deve exceder o tempo necessário 
para realizar esse inquérito, são ocultados 
todos os elementos de informação 
suscetíveis de identificar o passageiro ao 
qual os dados PNR digam respeito. Os 
dados PNR tornados anónimos só são 
acessíveis a um número limitado de 
funcionários da unidade de informações de 
passageiros expressamente autorizados a 
analisar dados PNR e a elaborar critérios 
de avaliação, em conformidade com o 
artigo 4.º, n.º 2, alínea d). O acesso à 
integralidade dos dados PNR apenas será 
autorizado pelo responsável da unidade de 
informações de passageiros para efeitos do 
artigo 4.º, n.º 2, alínea c).

Or. en

Justificação

É necessário evitar uma retenção extensiva.

Alteração 389
Ioan Enciu

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– o endereço e as informações de contacto; – as informações de contacto e o 
endereço, incluindo o endereço de 
faturação;

Or. ro
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Alteração 390
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 9 - n.º 2 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– o endereço e as informações de contacto; – o endereço e as informações de contacto, 
incluindo o endereço de faturação;

Or. en

Alteração 391
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 9 - n.º 2 – parágrafo 2 – travessão 2-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

- perfil de passageiro frequente;

Or. en

Alteração 392
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 9 - n.º 2 – parágrafo 2 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– as observações gerais, na medida em 
que contenham informações suscetíveis 
de servir para identificar o passageiro ao 
qual os dados PNR se referem; e

Suprimido

Or. en

Alteração 393
Ioan Enciu
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Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 2 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– as observações gerais, na medida em que 
contenham informações suscetíveis de 
servir para identificar o passageiro ao qual 
os dados PNR se referem;

– o perfil de «passageiro frequente» e as 
observações gerais, na medida em que 
contenham informações suscetíveis de 
servir para identificar o passageiro ao qual 
os dados PNR se referem;

Or. ro

Alteração 394
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 9 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros asseguram que os 
dados PNR sejam suprimidos no termo do 
período previsto no n.º 2. Esta obrigação 
aplica-se sem prejuízo dos casos em que 
tenham sido transferidos dados PNR 
específicos para uma autoridade 
competente e sejam utilizados no quadro 
de determinadas investigações ou 
processos penais, caso este em que o 
período de conservação dos dados pela 
autoridade competente deve ser regido pelo 
direito do Estado-Membro em causa.

3. Os Estados-Membros asseguram que os 
dados PNR sejam suprimidos no termo do 
período previsto no n.º 1. Esta obrigação 
aplica-se sem prejuízo dos casos em que 
tenham sido transferidos dados PNR 
específicos para uma autoridade 
competente e sejam utilizados no quadro 
de determinadas investigações ou 
processos do foro penal em relação a 
determinada pessoa ou determinado 
grupo de pessoas, caso este em que o 
período de conservação dos dados pela 
autoridade competente deve ser regido pelo 
direito do Estado-Membro em causa.

Or. en

Alteração 395
Axel Voss

Proposta de diretiva
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Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros asseguram que os 
dados PNR sejam suprimidos no termo do 
período previsto no n.° 2. Esta obrigação 
aplica-se sem prejuízo dos casos em que 
tenham sido transferidos dados PNR 
específicos para uma autoridade 
competente e sejam utilizados no quadro 
de determinadas investigações ou 
processos penais, caso este em que o 
período de conservação dos dados pela 
autoridade competente deve ser regido pelo 
direito do Estado-Membro em causa.

3. A unidade de informações de 
passageiros assegura que os dados PNR 
sejam suprimidos no termo do período 
previsto no n.° 2. Esta obrigação aplica-se 
sem prejuízo dos casos em que tenham sido 
transferidos dados PNR específicos para 
uma autoridade competente e sejam 
utilizados no quadro de determinadas 
investigações ou processos penais, caso 
este em que o período de conservação dos 
dados pela autoridade competente deve ser 
regido pelo direito do Estado-Membro em 
causa.

Or. de

Alteração 396
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Artigo 9 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros asseguram que os 
dados PNR sejam suprimidos no termo do 
período previsto no n.º 2. Esta obrigação 
aplica-se sem prejuízo dos casos em que 
tenham sido transferidos dados PNR 
específicos para uma autoridade 
competente e sejam utilizados no quadro 
de determinadas investigações ou 
processos penais, caso este em que o 
período de conservação dos dados pela 
autoridade competente deve ser regido pelo 
direito do Estado-Membro em causa.

3. Os Estados-Membros asseguram que os 
dados PNR sejam suprimidos 
permanentemente no termo do período 
previsto no n.º 2. Esta obrigação aplica-se 
sem prejuízo dos casos em que tenham sido 
transferidos dados PNR específicos para 
uma autoridade competente e sejam 
utilizados no quadro de determinadas 
investigações ou processos penais, caso 
este em que o período de conservação dos 
dados pela autoridade competente deve ser 
regido pelo direito do Estado-Membro em 
causa.

Or. en
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Alteração 397
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Proposta de diretiva
Artigo 9 - n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O resultado da comparação referida no 
artigo 4.º, n.º 2, alíneas a) e b), só é 
conservado pela unidade de informações de 
passageiros durante o período necessário 
para informar as autoridades competentes 
de um resultado positivo. Se, na sequência 
de uma verificação individual por meios 
não automatizados, o resultado de uma 
comparação automatizada for negativo, 
pode no entanto ser conservado por um 
período máximo de três anos, a fim de 
evitar «falsos» resultados positivos no 
futuro, salvo se os dados de base não 
tiverem ainda sido suprimidos, em 
conformidade com o n.º 3, no termo do 
período de cinco anos, caso este em que o 
registo deve ser conservado até à supressão 
dos dados de base.

4. O resultado da comparação referida no 
artigo 4.º, n.º 2, alíneas a) e b), só é 
conservado pela unidade de informações de 
passageiros durante o período necessário 
para informar as autoridades competentes 
de um resultado positivo. Se, na sequência 
de uma verificação individual por meios 
não automatizados, o resultado de uma 
comparação automatizada for negativo, 
pode no entanto ser conservado por um 
período máximo de um ano, a fim de evitar 
«falsos» resultados positivos no futuro, 
salvo se os dados de base não tiverem 
ainda sido suprimidos, em conformidade 
com o n.º 3, no termo do período de três 
anos, caso este em que o registo deve ser 
conservado até à supressão dos dados de 
base.

Or. en

Alteração 398
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 9 - n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O resultado da comparação referida no 
artigo 4.º, n.º 2, alíneas a) e b), só é 
conservado pela unidade de informações de 
passageiros durante o período necessário 
para informar as autoridades competentes 
de um resultado positivo. Se, na sequência 
de uma verificação individual por meios 
não automatizados, o resultado de uma 
comparação automatizada for negativo, 
pode no entanto ser conservado por um 

4. O resultado da comparação referida no 
artigo 4.º, n.º 2, alínea b), só é conservado 
pela unidade de informações de 
passageiros durante o período necessário 
para informar as autoridades competentes 
de um resultado positivo. Se, na sequência 
de uma verificação individual por meios 
não automatizados, o resultado de uma 
comparação automatizada for negativo, os 
dados de base serão corrigidos ou



AM\897635PT.doc 125/177 PE486.159v01-00

PT

período máximo de três anos, a fim de 
evitar «falsos» resultados positivos no 
futuro, salvo se os dados de base não 
tiverem ainda sido suprimidos, em 
conformidade com o n.º 3, no termo do 
período de cinco anos, caso este em que o 
registo deve ser conservado até à 
supressão dos dados de base.

suprimidos na base de dados pertinente.

Or. en

Alteração 399
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Artigo 9 - n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O resultado da comparação referida no 
artigo 4.º, n.º 2, alíneas a) e b), só é 
conservado pela unidade de informações de 
passageiros durante o período necessário 
para informar as autoridades competentes 
de um resultado positivo. Se, na sequência 
de uma verificação individual por meios 
não automatizados, o resultado de uma 
comparação automatizada for negativo, 
pode no entanto ser conservado por um 
período máximo de três anos, a fim de 
evitar «falsos» resultados positivos no 
futuro, salvo se os dados de base não 
tiverem ainda sido suprimidos, em 
conformidade com o n.º 3, no termo do 
período de cinco anos, caso este em que o 
registo deve ser conservado até à 
supressão dos dados de base.

4. O resultado da comparação referida no 
artigo 4.º, n.º 2, alínea b), só é conservado 
pela unidade de informações de 
passageiros durante o período necessário 
para informar as autoridades competentes 
de um resultado positivo. Se, na sequência 
de uma verificação individual por meios 
não automatizados, o resultado de uma 
comparação automatizada for negativo, os 
dados serão corrigidos ou suprimidos da 
base de dados, o mais tardar, no final do 
período de retenção de três meses.

Or. en

Alteração 400
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Artigo 9.º – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. O resultado da comparação referida no 
artigo 4.°, n.° 2, alíneas a) e b), só é 
conservado pela unidade de informações de 
passageiros durante o período necessário 
para informar as autoridades competentes 
de um resultado positivo. Se, na sequência 
de uma verificação individual por meios 
não automatizados, o resultado de uma 
comparação automatizada for negativo, 
pode no entanto ser conservado por um 
período máximo de três anos, a fim de 
evitar «falsos» resultados positivos no 
futuro, salvo se os dados de base não 
tiverem ainda sido suprimidos, em 
conformidade com o n.º 3, no termo do 
período de cinco anos, caso este em que o 
registo deve ser conservado até à supressão 
dos dados de base.

4. O resultado da comparação referida no 
artigo 4.°, n.° 2, alínea a), só é conservado 
pela unidade de informações de 
passageiros durante o período necessário 
para informar as autoridades competentes 
de um resultado positivo. Se, na sequência 
de uma verificação individual por meios 
não automatizados, o resultado de uma 
comparação automatizada for negativo, 
pode no entanto ser conservado por um 
período máximo de três anos, a fim de 
evitar «falsos» resultados positivos no 
futuro, salvo se os dados de base não 
tiverem ainda sido suprimidos, em 
conformidade com o n.° 3, caso este em 
que o registo deve ser conservado até à 
supressão dos dados de base.

Or. en

Alteração 401
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Artigo 10.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º Suprimido
Sanções contra as transportadoras aéreas
Os Estados-Membros asseguram, em 
conformidade com o respetivo direito 
nacional, que são previstas sanções 
dissuasivas, efetivas e proporcionais, 
incluindo sanções financeiras, contra as 
transportadoras aéreas que não 
transmitam os dados requeridos por força 
da presente diretiva, desde que já 
procedam à sua recolha, ou não os 
transmitam no formato requerido ou 
infrinjam de qualquer outro modo as 
disposições nacionais adotadas em 
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aplicação da presente diretiva.

Or. en

Alteração 402
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 10.º – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram, em 
conformidade com o respetivo direito 
nacional, que são previstas sanções 
dissuasivas, efetivas e proporcionais, 
incluindo sanções financeiras, contra as 
transportadoras aéreas que não transmitam 
os dados requeridos por força da presente 
diretiva, desde que já procedam à sua 
recolha, ou não os transmitam no formato 
requerido ou infrinjam de qualquer outro 
modo as disposições nacionais adotadas em 
aplicação da presente diretiva.

Os Estados-Membros asseguram, em 
conformidade com o respetivo direito 
nacional, que são previstas sanções 
dissuasivas, efetivas e proporcionais, 
incluindo sanções financeiras, contra as 
transportadoras aéreas que não transmitam 
os dados requeridos por força da presente 
diretiva, desde que já procedam à sua 
recolha, ou não os transmitam no formato 
requerido e prescrito pelas orientações da 
ICAO em matéria de dados PNR ou 
infrinjam de qualquer outro modo as 
disposições nacionais adotadas em 
aplicação da presente diretiva. Não são 
aplicadas quaisquer sanções às 
transportadoras aéreas nos casos em que 
as autoridades de um país terceiro não 
lhes autorizam a transferência dos dados 
PNR.

Or. en

Alteração 403
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 10.º-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-A
Sanções contra as unidades de 
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informações de passageiros
Os Estados-Membros asseguram, em 
conformidade com o respetivo direito 
nacional, que são previstas sanções 
dissuasivas, efetivas e proporcionais 
contra as unidades de informações de 
passageiros que não recolham, utilizem 
ou transmitam os dados em conformidade 
com as disposições da presente diretiva.

Or. en

Alteração 404
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Artigo 11.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.° Suprimido
Proteção dos dados pessoais

1. Cada Estado-Membro assegura que, em 
relação a qualquer tratamento de dados 
pessoais em aplicação da presente 
diretiva, todos os passageiros têm o direito 
de acesso, retificação, apagamento e 
bloqueio dos dados, bem como o direito a 
reparação e a recurso judicial idênticos 
aos adotados no direito nacional em 
aplicação dos artigos 17.°, 18.°, 19.° e 20.° 
da Decisão-Quadro 2008/977/JAI do
Conselho. O disposto nos artigos 17.°, 
18.°, 19.° e 20.° da Decisão-Quadro 
2008/977/JAI do Conselho é, por 
conseguinte, aplicável.
2. Cada Estado-Membro deve prever que 
as disposições adotadas nos termos do 
direito nacional em aplicação dos artigos 
21.° e 22.° da Decisão-Quadro do 
Conselho 2008/977/JAI, em matéria de 
confidencialidade do tratamento e de 
segurança dos dados, sejam igualmente 
aplicadas a qualquer tratamento de dados 
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pessoais efetuado em conformidade com a 
presente diretiva.
3. É proibido qualquer tratamento de 
dados PNR que revelem a origem racial 
ou étnica da pessoa, as suas convicções 
religiosas ou filosóficas, opiniões 
políticas, filiação sindical, situação 
médica ou vida sexual. Nos casos em que 
a unidade de informações de passageiros
receba dados PNR que revelem tais 
informações, deve apagá-los 
imediatamente.
4. Todos os tratamentos de dados PNR 
efetuados pelas transportadoras aéreas, 
todas as transferências de dados PNR 
efetuadas pelas unidades de informações 
de passageiros e todos os pedidos 
apresentados pelas autoridades 
competentes ou pelas unidades de 
informações de passageiros dos outros 
Estados-Membros e de países terceiros, 
mesmo em caso de recusa, devem ser 
registados ou documentados pela unidade 
de informações de passageiros e pelas 
autoridades competentes para efeitos de 
verificação da legalidade do tratamento 
dos dados, de autocontrolo e de garantia 
da integridade e segurança do tratamento 
dos dados, em especial pelas autoridades 
nacionais responsáveis pela proteção dos 
dados. Esses registos são conservados 
durante um período de cinco anos, salvo 
se os dados de base ainda não tiverem 
sido suprimidos, em conformidade com o 
artigo 9.º, n.º 3, no termo desses cinco 
anos, considerando-se neste caso que os 
registos devem ser conservados até que os 
dados de base sejam suprimidos.
5. Os Estados-Membros asseguram que as 
transportadoras aéreas, os seus agentes 
ou outros vendedores de bilhetes para o 
transporte de passageiros por via aérea 
informem os passageiros de voos 
internacionais no momento da reserva de 
um voo ou da compra de um bilhete, de 
forma clara e precisa, sobre a 
comunicação dos dados PNR à unidade 
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de informações de passageiros, a 
finalidade do tratamento desses dados, o 
período de conservação dos dados, a sua 
eventual utilização para efeitos de 
prevenção, deteção, investigação ou 
repressão de infrações terroristas e da 
criminalidade grave, bem como sobre a 
possibilidade de esses dados serem 
trocados e partilhados e sobre os direitos 
dos passageiros em matéria de proteção 
de dados, nomeadamente o direito de 
apresentar queixa a uma autoridade 
nacional de controlo da proteção dos 
dados à sua escolha. Estas mesmas 
informações são colocadas à disposição 
do público pelos Estados-Membros.
6. É proibida qualquer transferência de 
dados PNR pelas unidades de 
informações de passageiros e pelas 
autoridades competentes para entidades 
privadas nos Estados-Membros ou em 
países terceiros.
7. Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º, 
os Estados-Membros adotam as medidas 
adequadas para assegurar a plena 
aplicação das disposições da presente 
diretiva e definem sanções eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas a aplicar em 
caso de violação das disposições adotadas 
nos termos da presente diretiva.

Or. en

Alteração 405
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 11.º – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro assegura que, em 
relação a qualquer tratamento de dados 
pessoais em aplicação da presente 
diretiva, todos os passageiros têm o direito 

1. Cada Estado-Membro deve prever que 
as disposições adotadas nos termos do 
direito nacional em aplicação dos artigos
21.º e 22.º da Decisão-Quadro 
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de acesso, retificação, apagamento e 
bloqueio dos dados, bem como o direito a 
reparação e a recurso judicial idênticos 
aos adotados no direito nacional em 
aplicação dos artigos 17.°, 18.°, 19.° e 20.°
da Decisão-Quadro 2008/977/JAI do 
Conselho. O disposto nos artigos 17.º, 18.º, 
19.º e 20.º da Decisão-Quadro 
2008/977/JAI do Conselho é, por 
conseguinte, aplicável.

2008/977/JAI do Conselho, em matéria de 
confidencialidade do tratamento e de 
segurança dos dados, sejam igualmente 
aplicadas a qualquer tratamento de dados 
pessoais efetuado nos termos da presente 
diretiva. As transportadoras aéreas que 
obtenham dados de contacto dos 
passageiros a partir de agências de 
viagens não serão autorizadas a utilizá-los 
para fins comerciais.

Or. en

Alteração 406
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 11.º – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro assegura que, em 
relação a qualquer tratamento de dados 
pessoais em aplicação da presente diretiva, 
todos os passageiros têm o direito de 
acesso, retificação, apagamento e bloqueio 
dos dados, bem como o direito a reparação 
e a recurso judicial idênticos aos adotados 
no direito nacional em aplicação dos
artigos 17.º, 18.º, 19.º e 20.º da Decisão-
Quadro 2008/977/JAI do Conselho. O 
disposto nos artigos 17.º, 18.º, 19.º e 20.º
da Decisão-Quadro 2008/977/JAI do 
Conselho é, por conseguinte, aplicável.

1. Cada Estado-Membro assegura que, em 
relação a qualquer tratamento de dados 
pessoais em aplicação da presente diretiva, 
todos os passageiros têm o direito de 
acesso, retificação, apagamento e bloqueio 
dos dados, bem como o direito a reparação 
e a recurso judicial idênticos aos adotados 
no direito nacional em aplicação da 
Diretiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho de xx/xx/201x relativa à 
proteção das pessoas singulares no que 
diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais pelas autoridades competentes 
para efeitos de prevenção, investigação, 
deteção ou repressão de infrações penais 
ou de execução de sanções penais, e à 
livre circulação desses dados.

Or. en

Justificação

A diretiva relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de 
dados pessoais pelas autoridades competentes para efeitos de prevenção, investigação, 
deteção ou repressão de infrações penais ou de execução de sanções penais, e à livre 
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circulação desses dados, deve ser adotada antes de uma diretiva da UE sobre os dados PNR.

Alteração 407
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Artigo 11.º – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro assegura que, em 
relação a qualquer tratamento de dados 
pessoais em aplicação da presente diretiva, 
todos os passageiros têm o direito de 
acesso, retificação, apagamento e bloqueio 
dos dados, bem como o direito a reparação 
e a recurso judicial idênticos aos adotados 
no direito nacional em aplicação dos 
artigos 17.º, 18.º, 19.° e 20.° da Decisão-
Quadro 2008/977/JAI do Conselho. O 
disposto nos artigos 17.°, 18.°, 19.° e 20.° 
da Decisão-Quadro 2008/977/JAI do 
Conselho é, por conseguinte, aplicável.

1. Cada Estado-Membro assegura que, em 
relação a qualquer tratamento de dados 
pessoais em aplicação da presente diretiva, 
todos os passageiros têm o direito de 
acesso, retificação, apagamento e bloqueio 
dos dados, bem como o direito a reparação 
e a recurso judicial idênticos aos adotados 
no direito nacional em aplicação dos 
artigos 17.°, n.º 1, 18.°, 19.° e 20.° da 
Decisão-Quadro 2008/977/JAI do 
Conselho. O disposto nos artigos 17.°, 
n.º1, 18.°, 19.° e 20.° da Decisão-Quadro 
2008/977/JAI do Conselho é, por 
conseguinte, aplicável.

Or. en

Alteração 408
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 11.º – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada Estado-Membro deve prever que 
as disposições adotadas nos termos do 
direito nacional em aplicação dos artigos 
21.° e 22.° da Decisão-Quadro do 
Conselho 2008/977/JAI, em matéria de 
confidencialidade do tratamento e de 
segurança dos dados, sejam igualmente 
aplicadas a qualquer tratamento de dados 
pessoais efetuado em conformidade com a 
presente diretiva.

2. Cada Estado-Membro deve prever que 
as disposições adotadas nos termos do 
direito nacional em aplicação da Diretiva 
do Parlamento Europeu e do Conselho de 
xx/xx/201x relativa à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais pelas 
autoridades competentes para efeitos de 
prevenção, investigação, deteção ou 
repressão de infrações penais ou de 
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execução de sanções penais, e à livre 
circulação desses dados.

Or. en

Alteração 409
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada Estado-Membro deve prever que 
as disposições adotadas nos termos do 
direito nacional em aplicação dos artigos 
21.° e 22.° da Decisão-Quadro do 
Conselho 2008/977/JAI, em matéria de 
confidencialidade do tratamento e de 
segurança dos dados, sejam igualmente 
aplicadas a qualquer tratamento de dados 
pessoais efetuado em conformidade com a 
presente diretiva.

2. Cada Estado-Membro deve prever que 
as disposições adotadas nos termos do 
direito nacional em aplicação dos artigos 
21.° e 22.° da Decisão-Quadro do 
Conselho 2008/977/JAI, em matéria de 
confidencialidade do tratamento e de 
segurança dos dados, sejam igualmente 
aplicadas a qualquer tratamento de dados 
pessoais efetuado em conformidade com a 
presente diretiva. As transportadoras 
aéreas estão proibidas de utilizar a 
informação de contacto obtida relativa a 
passageiros que adquiriram o seu voo 
através de uma agência de viagens ou um 
outro operador turístico para efeitos de 
marketing.

Or. de

Alteração 410
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 11.º – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Nos casos em que as disposições 
adotadas no direito nacional em aplicação 
da Diretiva 95/46/CE concederem aos 
passageiros mais direitos de acesso, 
retificação, eliminação e bloqueio dos 
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dados, bem como o direito a reparação e a 
recurso judicial, de confidencialidade do 
tratamento e de segurança dos dados, que 
as disposições referidas nos n.ºs 1 e 2, 
aplicar-se-ão essas disposições.

Or. en

Alteração 411
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Artigo 11.º – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Nos casos em que as disposições 
adotadas no direito nacional em aplicação 
da Diretiva 95/46/CE concederem aos 
passageiros mais direitos de acesso, 
retificação, eliminação e bloqueio dos 
dados, bem como o direito a reparação e a 
recurso judicial, de confidencialidade do 
tratamento e de segurança dos dados, que 
as disposições referidas nos n.ºs 1 e 2, 
aplicar-se-ão essas disposições.

Or. en

Alteração 412
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 11.º – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. É proibido qualquer tratamento de dados 
PNR que revelem a origem racial ou étnica
da pessoa, as suas convicções religiosas ou 
filosóficas, opiniões políticas, filiação 
sindical, situação médica ou vida sexual. 
Nos casos em que a unidade de 
informações de passageiros receba dados 
PNR que revelem tais informações, deve 

3. É proibido qualquer tratamento de dados 
PNR que revele sexo, raça, cor, origem 
étnica ou social da pessoa, as suas 
características genéticas, língua, ou 
convicções religiosas ou filosóficas, 
opiniões políticas, filiação sindical, 
pertença a uma minoria nacional, 
riqueza, deficiência, idade, situação 
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apagá-los imediatamente. médica ou orientação sexual, tal como 
definido no artigo 21.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União 
Europeia. Nos casos em que a unidade de 
informações de passageiros receba dados 
PNR que revelem tais informações, deve 
apagá-los imediata e permanentemente.

Or. en

Alteração 413
Kinga Göncz

Proposta de diretiva
Artigo 11.º – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. É proibido qualquer tratamento de dados 
PNR que revelem a origem racial ou étnica 
da pessoa, as suas convicções religiosas ou 
filosóficas, opiniões políticas, filiação 
sindical, situação médica ou vida sexual. 
Nos casos em que a unidade de 
informações de passageiros receba dados 
PNR que revelem tais informações, deve 
apagá-los imediatamente.

3. É proibido qualquer tratamento de dados 
PNR que revelem a origem racial ou étnica 
da pessoa, as suas convicções religiosas ou 
filosóficas, opiniões políticas, filiação 
sindical, situação médica, deficiência ou 
orientação sexual. Nos casos em que a 
unidade de informações de passageiros 
receba dados PNR que revelem tais 
informações, deve apagá-los 
imediatamente; o artigo 10.º da presente 
diretiva prevê a aplicação de sanções às 
transportadoras aéreas que tratem esses 
dados.

Or. en

Alteração 414
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Todos os tratamentos de dados PNR 
efetuados pelas transportadoras aéreas, 
todas as transferências de dados PNR 

4. Todos os tratamentos de dados PNR 
efetuados pelas transportadoras aéreas, 
todas as transferências de dados PNR 
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efetuadas pelas unidades de informações 
de passageiros e todos os pedidos 
apresentados pelas autoridades 
competentes ou pelas unidades de 
informações de passageiros dos outros
Estados-Membros e de países terceiros, 
mesmo em caso de recusa, devem ser 
registados ou documentados pela unidade 
de informações de passageiros e pelas 
autoridades competentes para efeitos de 
verificação da legalidade do tratamento dos 
dados, de autocontrolo e de garantia da 
integridade e segurança do tratamento dos 
dados, em especial pelas autoridades 
nacionais responsáveis pela proteção dos 
dados. Esses registos são conservados 
durante um período de cinco anos, salvo se 
os dados de base ainda não tiverem sido 
suprimidos, em conformidade com o artigo 
9.°, n.º 3, no termo desses cinco anos, 
considerando-se neste caso que os registos
devem ser conservados até que os dados de 
base sejam suprimidos.

efetuadas pela unidade de informações de 
passageiros e todos os pedidos 
apresentados pelas autoridades 
competentes dos Estados-Membros e de 
países terceiros, mesmo em caso de recusa, 
devem ser registados ou documentados 
pela unidade de informações de 
passageiros, através de uma entidade 
única responsável pela proteção dos 
dados, para efeitos de verificação da 
legalidade do tratamento dos dados, de 
autocontrolo e de garantia da integridade e 
segurança do tratamento dos dados. Esses 
registos são conservados durante um 
período de cinco anos, salvo se os dados de 
base ainda não tiverem sido suprimidos, 
em conformidade com o artigo 9.°, n.º 3, 
no termo desses cinco anos, considerando-
se neste caso que os registos devem ser 
conservados até que os dados de base 
sejam suprimidos.

Or. de

Alteração 415
Ágnes Hankiss

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Todos os tratamentos de dados PNR 
efetuados pelas transportadoras aéreas, 
todas as transferências de dados PNR 
efetuadas pelas unidades de informações de 
passageiros e todos os pedidos 
apresentados pelas autoridades 
competentes ou pelas unidades de 
informações de passageiros dos outros 
Estados-Membros e de países terceiros, 
mesmo em caso de recusa, devem ser 
registados ou documentados pela unidade 
de informações de passageiros e pelas 

4. Todos os tratamentos de dados PNR 
efetuados pelas transportadoras aéreas, 
todas as transferências de dados PNR 
efetuadas pelas unidades de informações de 
passageiros e todos os pedidos 
apresentados pelas autoridades 
competentes ou pelas unidades de 
informações de passageiros dos outros 
Estados-Membros e de países terceiros, 
mesmo em caso de recusa, devem ser 
registados ou documentados pela unidade 
de informações de passageiros e pelas 
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autoridades competentes para efeitos de 
verificação da legalidade do tratamento dos 
dados, de autocontrolo e de garantia da 
integridade e segurança do tratamento dos 
dados, em especial pelas autoridades 
nacionais responsáveis pela proteção dos 
dados. Esses registos são conservados 
durante um período de cinco anos, salvo se 
os dados de base ainda não tiverem sido 
suprimidos, em conformidade com o 
artigo 9.º, n.º 3, no termo desses cinco 
anos, considerando-se neste caso que os 
registos devem ser conservados até que os 
dados de base sejam suprimidos.

autoridades competentes para efeitos de 
verificação da legalidade do tratamento dos 
dados, de autocontrolo e de garantia da 
integridade e segurança do tratamento dos 
dados, em especial pelas autoridades 
nacionais responsáveis pela proteção dos 
dados. Esses registos são conservados 
durante um período de cinco anos, salvo se 
os dados de base ainda não tiverem sido 
suprimidos, em conformidade com o 
artigo 9.º, n.º 3, no termo desses cinco 
anos, considerando-se neste caso que os 
registos devem ser conservados até que os 
dados de base sejam suprimidos. As 
pessoas responsáveis pelo controlo de 
segurança e que têm acesso aos dados 
PNR e os analisam, e que conservam os 
registos, devem possuir as habilitações 
mais elevadas no domínio da segurança: 
têm de se submeter a um rastreio de 
segurança e receber formação na área. 
Todas as pessoas têm de ter um perfil que 
determina e restringe quais os dados a 
que têm permissão de acesso, em 
conformidade com a natureza da sua 
função, bem como o seu papel e poderes.

Or. hu

Alteração 416
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 11.º – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Serão utilizadas normas de 
segurança particularmente rigorosas para 
a proteção de todos os dados, orientadas 
para os mais recentes desenvolvimentos 
obtidos a partir de debates entre peritos 
em matéria de proteção de dados e 
constantemente atualizadas a fim de 
incluírem novos conhecimentos e 
perspetivas. Os aspetos económicos serão 
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tidos em linha de conta, quando muito 
como questão de segunda ordem, sempre 
que sejam tomadas decisões importantes 
sobre as normas de segurança a aplicar.
Recorrer-se-á, designadamente, aos mais 
avançados métodos de encriptação 
capazes de:
- garantir que os sistemas de tratamento 
de dados não possam ser utilizados por 
pessoal não autorizado;
- garantir que os utilizadores autorizados 
de um sistema de tratamento de dados não 
tenham a possibilidade de aceder a outros 
dados para além daqueles a que se 
referem os respetivos direitos de acesso e 
que os dados pessoais não possam ser 
lidos, copiados, alterados ou removidos 
sem autorização, sempre que sejam 
tratados ou utilizados ou após a respetiva 
retenção;
- garantir que os dados pessoais não 
possam ser lidos, copiados, alterados ou 
removidos sem autorização, sempre que 
sejam transmitidos eletronicamente ou 
durante o respetivo transporte ou quando 
forem guardados num dispositivo de 
armazenamento, e garantir a 
possibilidade de verificar e determinar as 
localizações para as quais os dados 
pessoais serão transferidos pelos 
equipamentos de transmissão de dados.
Deve ser salvaguardada a possibilidade 
de, retrospetivamente, verificar e 
determinar se, e por quem, os dados 
pessoais foram inseridos, alterados ou 
removidos nos sistemas de tratamento de 
dados.
Há que salvaguardar o facto de os dados 
pessoais tratados ao abrigo de um 
contrato só poderem ser tratados de 
acordo com as instruções fornecidas pela 
entidade contratante.
Terá de ser garantida a proteção dos 
dados pessoais contra a eventualidade de 
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destruição ou perda acidental.
Deve ser salvaguardada a possibilidade de 
tratar dados recolhidos separadamente 
para diferentes fins.

Or. en

Alteração 417
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Artigo 11.º – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Recorrer-se-á às mais avançadas 
tecnologias para a proteção de todos os 
dados, levando em conta os mais recentes 
desenvolvimentos obtidos a partir de 
debates entre peritos em matéria de 
proteção de dados e constantemente 
atualizadas a fim de incluírem novos 
conhecimentos e perspetivas.
Recorrer-se-á, designadamente, aos mais 
avançados métodos de encriptação 
capazes de:
- garantir que os sistemas de tratamento 
de dados não possam ser utilizados por 
pessoal não autorizado;
- garantir que os utilizadores autorizados 
de um sistema de tratamento de dados não 
tenham a possibilidade de aceder a outros 
dados para além daqueles a que se 
referem os respetivos direitos de acesso e 
que os dados pessoais não possam ser 
lidos, copiados, alterados ou removidos 
sem autorização, sempre que sejam 
tratados ou utilizados;
- garantir que os dados pessoais não 
possam ser lidos, copiados ou alterados 
sem autorização, sempre que sejam 
transmitidos eletronicamente ou durante 
o respetivo transporte ou quando forem 
guardados num dispositivo de 
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armazenamento, e garantir a 
possibilidade de verificar e determinar as 
localizações para as quais os dados 
pessoais serão transferidos pelos de 
equipamentos de transmissão de dados.
Deve ser salvaguardada a possibilidade 
de, retrospetivamente, verificar e 
determinar se, e por quem, os dados 
pessoais foram acedidos.

Há que salvaguardar o facto de os dados 
pessoais tratados ao abrigo de um 
contrato só poderem ser tratados de 
acordo com as instruções fornecidas pela 
entidade contratante.

Or. en

Alteração 418
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 11.º – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros asseguram que as 
transportadoras aéreas, os seus agentes ou 
outros vendedores de bilhetes para o 
transporte de passageiros por via aérea 
informem os passageiros de voos 
internacionais no momento da reserva de 
um voo ou da compra de um bilhete, de 
forma clara e precisa, sobre a comunicação 
dos dados PNR à unidade de informações 
de passageiros, a finalidade do tratamento 
desses dados, o período de conservação dos 
dados, a sua eventual utilização para 
efeitos de prevenção, deteção, investigação 
ou repressão de infrações terroristas e da 
criminalidade grave, bem como sobre a 
possibilidade de esses dados serem 
trocados e partilhados e sobre os direitos 
dos passageiros em matéria de proteção de 
dados, nomeadamente o direito de 
apresentar queixa a uma autoridade 

5. Os Estados-Membros asseguram que as 
transportadoras aéreas, os seus agentes ou 
outros vendedores de bilhetes para o 
transporte de passageiros por via aérea 
informem os passageiros de voos 
internacionais no momento da reserva de 
um voo ou da compra de um bilhete, de 
forma clara e precisa, sobre a comunicação 
dos dados PNR às unidades de 
informações de passageiros, a finalidade do 
tratamento desses dados, o período de 
conservação dos dados, a sua eventual 
utilização para efeitos de prevenção, 
deteção, investigação ou repressão de 
infrações terroristas e da criminalidade 
transnacional grave, bem como sobre a 
possibilidade de esses dados serem 
trocados e partilhados, tais como o direito 
de acesso, correção, eliminação e 
bloqueio de dados e o direito de apresentar 
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nacional de controlo da proteção dos dados 
à sua escolha. Estas mesmas informações 
são colocadas à disposição do público 
pelos Estados-Membros.

queixa a uma autoridade nacional de 
controlo da proteção dos dados à sua 
escolha. Estas mesmas informações são 
colocadas à disposição do público pelos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 419
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 11.º – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros asseguram que as 
transportadoras aéreas, os seus agentes ou 
outros vendedores de bilhetes para o 
transporte de passageiros por via aérea 
informem os passageiros de voos 
internacionais no momento da reserva de 
um voo ou da compra de um bilhete, de 
forma clara e precisa, sobre a comunicação 
dos dados PNR à unidade de informações 
de passageiros, a finalidade do tratamento 
desses dados, o período de conservação dos 
dados, a sua eventual utilização para 
efeitos de prevenção, deteção, investigação 
ou repressão de infrações terroristas e da
criminalidade grave, bem como sobre a 
possibilidade de esses dados serem 
trocados e partilhados e sobre os direitos 
dos passageiros em matéria de proteção de 
dados, nomeadamente o direito de 
apresentar queixa a uma autoridade 
nacional de controlo da proteção dos dados 
à sua escolha. Estas mesmas informações 
são colocadas à disposição do público 
pelos Estados-Membros.

5. Os Estados-Membros asseguram que as 
transportadoras aéreas, os seus agentes ou 
outros vendedores de bilhetes para o 
transporte de passageiros por via aérea 
informem os passageiros de voos 
internacionais no momento da reserva de 
um voo ou da compra de um bilhete, de 
forma clara e precisa, sobre a comunicação 
dos dados PNR à unidade de informações 
de passageiros, a finalidade do tratamento 
desses dados, o período de conservação dos 
dados, a sua eventual utilização para 
efeitos de prevenção, deteção, investigação 
ou repressão de infrações terroristas, o seu 
tratamento em função de critérios
predefinidos pelas autoridades 
competentes referidas no artigo 5.º, bem 
como sobre a possibilidade de esses dados 
serem trocados e partilhados e sobre os 
direitos dos passageiros em matéria de 
proteção de dados, nomeadamente o direito 
de apresentar queixa a uma autoridade 
nacional de controlo da proteção dos dados 
à sua escolha. Estas mesmas informações 
são colocadas à disposição do público 
pelos Estados-Membros.

Or. en
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Alteração 420
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Artigo 11.º – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros asseguram que as 
transportadoras aéreas, os seus agentes 
ou outros vendedores de bilhetes para o 
transporte de passageiros por via aérea 
informem os passageiros de voos 
internacionais no momento da reserva de 
um voo ou da compra de um bilhete, de 
forma clara e precisa, sobre a comunicação 
dos dados PNR à unidade de informações 
de passageiros, a finalidade do tratamento 
desses dados, o período de conservação dos 
dados, a sua eventual utilização para 
efeitos de prevenção, deteção, investigação 
ou repressão de infrações terroristas e da 
criminalidade grave, bem como sobre a 
possibilidade de esses dados serem 
trocados e partilhados e sobre os direitos 
dos passageiros em matéria de proteção de 
dados, nomeadamente, o direito de 
apresentar queixa a uma autoridade 
nacional de controlo da proteção dos dados 
à sua escolha. Estas mesmas informações 
são colocadas à disposição do público 
pelos Estados-Membros.

5. Os Estados-Membros asseguram, que no 
momento da reserva de um voo ou da 
compra de um bilhete, os passageiros de 
voos internacionais sejam informados de 
forma clara e precisa, sobre a comunicação 
dos dados PNR às unidades de 
informações de passageiros, a finalidade do 
tratamento desses dados, o período de 
conservação dos dados, a sua eventual 
utilização para efeitos de prevenção, 
deteção, investigação ou repressão de 
infrações terroristas e da criminalidade 
transnacional grave, bem como sobre a 
possibilidade de esses dados serem 
trocados e partilhados, tais como o direito 
de acesso, correção, eliminação e 
bloqueio de dados e o direito de apresentar 
queixa a uma autoridade nacional de 
controlo da proteção dos dados à sua 
escolha. Estas mesmas informações são 
colocadas à disposição do público pelos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 421
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Artigo 11.º – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros asseguram que as 
transportadoras aéreas, os seus agentes ou 
outros vendedores de bilhetes para o 
transporte de passageiros por via aérea 

5. Os Estados-Membros asseguram que as 
transportadoras aéreas, os seus agentes ou 
outros vendedores de bilhetes para o 
transporte de passageiros por via aérea 
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informem os passageiros de voos 
internacionais no momento da reserva de 
um voo ou da compra de um bilhete, de 
forma clara e precisa, sobre a comunicação 
dos dados PNR à unidade de informações 
de passageiros, a finalidade do tratamento 
desses dados, o período de conservação dos 
dados, a sua eventual utilização para 
efeitos de prevenção, deteção, 
investigação ou repressão de infrações 
terroristas e da criminalidade grave, bem 
como sobre a possibilidade de esses dados 
serem trocados e partilhados e sobre os 
direitos dos passageiros em matéria de 
proteção de dados, nomeadamente o direito 
de apresentar queixa a uma autoridade 
nacional de controlo da proteção dos dados 
à sua escolha. Estas mesmas informações 
são colocadas à disposição do público 
pelos Estados-Membros.

informem os passageiros de voos 
internacionais no momento da reserva de 
um voo ou da compra de um bilhete, de 
forma clara e precisa, sobre a comunicação 
dos dados PNR à unidade de informações 
de passageiros, a finalidade do tratamento 
desses dados, o período de conservação dos 
dados, bem como sobre a possibilidade de 
esses dados serem trocados e partilhados e 
sobre os direitos dos passageiros em 
matéria de proteção de dados, 
nomeadamente o direito de apresentar 
queixa a uma autoridade nacional de 
controlo da proteção dos dados à sua 
escolha. Estas mesmas informações são 
colocadas à disposição do público pelos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 422
Véronique Mathieu

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros asseguram que as 
transportadoras aéreas, os seus agentes ou 
outros vendedores de bilhetes para o 
transporte de passageiros por via aérea 
informem os passageiros de voos 
internacionais no momento da reserva de 
um voo ou da compra de um bilhete, de 
forma clara e precisa, sobre a comunicação 
dos dados PNR à unidade de informações 
de passageiros, a finalidade do tratamento 
desses dados, o período de conservação dos 
dados, a sua eventual utilização para 
efeitos de prevenção, deteção, investigação 
ou repressão de infrações terroristas e da 
criminalidade grave, bem como sobre a 

5. Os Estados-Membros asseguram que as 
transportadoras aéreas, os seus agentes ou 
outros vendedores de bilhetes para o 
transporte de passageiros por via aérea 
informem os passageiros de voos no 
interior e no exterior da União no 
momento da reserva de um voo ou da 
compra de um bilhete, de forma clara e 
precisa, sobre a comunicação dos dados 
PNR à unidade de informações de 
passageiros, a finalidade do tratamento 
desses dados, o período de conservação dos 
dados, a sua eventual utilização para 
efeitos de prevenção, deteção, investigação 
ou repressão de infrações terroristas e da 
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possibilidade de esses dados serem 
trocados e partilhados e sobre os direitos 
dos passageiros em matéria de proteção de 
dados, nomeadamente o direito de 
apresentar queixa a uma autoridade 
nacional de controlo da proteção dos dados 
à sua escolha. Estas mesmas informações 
são colocadas à disposição do público 
pelos Estados-Membros.

criminalidade grave, bem como sobre a 
possibilidade de esses dados serem 
trocados e partilhados e sobre os direitos 
dos passageiros em matéria de proteção de 
dados, nomeadamente o direito de 
apresentar queixa a uma autoridade 
nacional de controlo da proteção dos dados 
à sua escolha. Estas mesmas informações 
são colocadas à disposição do público 
pelos Estados-Membros.

Or. fr

Justificação

A presente alteração visa extrair as consequências da inclusão de voos no interior da União 
no âmbito da diretiva. A terminologia voos no interior e no exterior da União é preferível à 
de voos internacionais/domésticos retirada do Código das Fronteiras Schengen que não está 
adaptada a uma diretiva aplicável a todo o território da União Europeia.

Alteração 423
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. É proibida qualquer transferência de 
dados PNR pelas unidades de informações 
de passageiros e pelas autoridades 
competentes para entidades privadas nos 
Estados-Membros ou em países terceiros.

6. É proibida qualquer transferência de 
dados PNR pela unidade de informações 
de passageiros e pelas autoridades 
competentes para entidades privadas nos 
Estados-Membros ou em países terceiros.

Or. de

Alteração 424
Birgit Sippel

Proposta de diretiva
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Artigo 11 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Sem prejuízo do disposto no artigo 10.°, 
os Estados-Membros adotam as medidas 
adequadas para assegurar a plena aplicação 
das disposições da presente diretiva e 
definem sanções eficazes, proporcionadas e 
dissuasivas a aplicar em caso de violação 
das disposições adotadas nos termos da 
presente diretiva.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Alteração 425
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Artigo 12.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º Suprimido
Autoridade nacional de controlo

Cada Estado-Membro prevê que a 
autoridade nacional de controlo 
designada por força do artigo 25.º da 
Decisão-Quadro 2008/977/JAI é também 
responsável por aconselhar e fiscalizar a 
aplicação, no seu território, das 
disposições adotadas pelos 
Estados-Membros nos termos da presente 
diretiva. As outras disposições do artigo 
25.° da Decisão-Quadro 2008/977/JAI são 
aplicáveis.

Or. en

Alteração 426
Sophia in 't Veld
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Proposta de diretiva
Artigo 12.º – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Cada Estado-Membro prevê que a 
autoridade nacional de controlo designada 
por força do artigo 25.º da Decisão-
Quadro 2008/977/JAI é também 
responsável por aconselhar e fiscalizar a 
aplicação, no seu território, das disposições 
adotadas pelos Estados-Membros nos 
termos da presente diretiva. As outras 
disposições do artigo 25.° da Decisão-
Quadro 2008/977/JAI são aplicáveis.

Cada Estado-Membro prevê que a 
autoridade nacional de controlo designada 
por força da Diretiva [...] do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à 
proteção das pessoas singulares no que 
diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais pelas autoridades competentes 
para efeitos de prevenção, investigação, 
deteção ou repressão de infrações penais 
ou de execução de sanções penais, e à 
livre circulação desses dados é também 
responsável por aconselhar e fiscalizar a 
aplicação, no seu território, das disposições 
adotadas pelos Estados-Membros nos 
termos da presente diretiva.

Or. en

Alteração 427
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Artigo 12.º – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre o impacto financeiro da 
presente diretiva. O relatório deve incidir, 
nomeadamente, sobre os custos incorridos 
pelos passageiros, pelas transportadoras 
aéreas e pelos vendedores de bilhetes. Se 
necessário, o relatório deve ser 
acompanhado por uma proposta 
legislativa tendo em vista a harmonização 
da repartição dos encargos financeiros 
entre as autoridades públicas e as 
transportadoras aéreas da União.

Or. en
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Alteração 428
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 12.º-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A
Até...* a Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre o impacto financeiro da 
presente diretiva. O relatório deve incidir, 
nomeadamente, sobre os custos incorridos 
pelos passageiros, pelas transportadoras 
aéreas e pelos vendedores de bilhetes. Se 
necessário, o relatório deve ser 
acompanhado por uma proposta 
legislativa tendo em vista a harmonização 
da repartição dos encargos financeiros 
entre as autoridades públicas e as 
transportadoras aéreas da União.
_____________
* JO: inserir a data: dois anos após a entrada em 
vigor da presente diretiva.

Or. en

Justificação

Deverá ser abordada a questão dos custos

Alteração 429
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Artigo 13.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º Suprimido
Protocolos comuns e formatos de dados 

reconhecidos
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1. Todas as transferências de dados PNR 
efetuadas pelas transportadoras aéreas 
para as unidades de informações de 
passageiros para efeitos da presente 
diretiva utilizarão a via eletrónica ou, em 
caso de avaria técnica, qualquer outro 
meio adequado, durante o período de um 
ano a contar da adoção dos protocolos 
comuns e dos formatos de dados 
reconhecidos em conformidade com o 
artigo 14.º.
2. No termo do período de um ano a 
contar da data de adoção dos protocolos 
comuns e dos formatos de dados 
reconhecidos, todas as transferências de 
dados PNR pelas transportadoras aéreas 
para as unidades de informações de 
passageiros para efeitos de aplicação da 
presente diretiva serão efetuadas por via 
eletrónica usando métodos seguros na 
forma de protocolos comuns aceites e que 
devem ser idênticos para todas as 
transferências, a fim de assegurar a 
segurança dos dados durante a 
transferência, bem como um formato de 
dados reconhecido para assegurar a sua 
legibilidade por todas as partes 
envolvidas. Todas as transportadoras 
aéreas são obrigadas a selecionar e a 
identificar junto da unidade de 
informações de passageiros o protocolo 
comum e o formato de dados que 
tencionam utilizar para as transferências.
3. A Comissão elabora a lista dos 
protocolos comuns aceites e dos formatos 
de dados reconhecidos e, se necessário, 
adapta-a em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 14.º, 
n.º 2.
4. Enquanto os protocolos comuns aceites 
e os formatos de dados reconhecidos 
referidos nos n.os 2 e 3 não estiverem 
disponíveis, o n.º 1 continua a aplicar-se.
5. Cada Estado-Membro assegura a 
adoção das medidas técnicas necessárias
para poder utilizar os protocolos comuns 
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e os formatos dos dados no prazo de um 
ano a contar da data de adoção dos 
protocolos comuns e dos formatos dos 
dados reconhecidos.

Or. en

Alteração 430
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Todas as transferências de dados PNR 
efetuadas pelas transportadoras aéreas para 
as unidades de informações de passageiros 
para efeitos da presente diretiva utilizarão a 
via eletrónica ou, em caso de avaria 
técnica, qualquer outro meio adequado, 
durante o período de um ano a contar da 
adoção dos protocolos comuns e dos 
formatos de dados reconhecidos em 
conformidade com o artigo 14.°.

1. Todas as transferências de dados PNR 
efetuadas pelas transportadoras aéreas para 
a unidade de informações de passageiros 
para efeitos da presente diretiva utilizarão a 
via eletrónica ou, em caso de avaria 
técnica, qualquer outro meio adequado, 
durante o período de um ano a contar da 
adoção dos protocolos comuns e dos 
formatos de dados reconhecidos em 
conformidade com o artigo 14.°.

Or. de

Alteração 431
Ioan Enciu

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Todas as transferências de dados PNR 
efetuadas pelas transportadoras aéreas para 
as unidades de informações de passageiros 
para efeitos da presente diretiva utilizarão a 
via eletrónica ou, em caso de avaria 
técnica, qualquer outro meio adequado, 
durante o período de um ano a contar da 
adoção dos protocolos comuns e dos 
formatos de dados reconhecidos em 

1. Todas as transferências de dados PNR 
efetuadas pelas transportadoras aéreas para 
as unidades de informações de passageiros 
para efeitos da presente diretiva utilizarão a 
via eletrónica segura ou, em caso de avaria 
técnica, qualquer outro meio adequado, 
durante o período de um ano a contar da 
adoção dos protocolos comuns e dos 
formatos de dados reconhecidos em 
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conformidade com o artigo 14.º. conformidade com o artigo 14.º.

Or. ro

Alteração 432
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No termo do período de um ano a contar 
da data de adoção dos protocolos comuns e 
dos formatos de dados reconhecidos, todas 
as transferências de dados PNR pelas 
transportadoras aéreas para as unidades de 
informações de passageiros para efeitos de 
aplicação da presente diretiva serão 
efetuadas por via eletrónica usando 
métodos seguros na forma de protocolos 
comuns aceites e que devem ser idênticos 
para todas as transferências, a fim de 
assegurar a segurança dos dados durante a 
transferência, bem como um formato de 
dados reconhecido para assegurar a sua 
legibilidade por todas as partes envolvidas. 
Todas as transportadoras aéreas são 
obrigadas a selecionar e a identificar junto 
da unidade de informações de passageiros 
o protocolo comum e o formato de dados 
que tencionam utilizar para as 
transferências.

2. No termo do período de um ano a contar 
da data de adoção dos protocolos comuns e 
dos formatos de dados reconhecidos, todas 
as transferências de dados PNR pelas 
transportadoras aéreas para a unidade de 
informações de passageiros para efeitos de 
aplicação da presente diretiva serão 
efetuadas por via eletrónica usando 
métodos seguros na forma de protocolos 
comuns aceites e que devem ser idênticos 
para todas as transferências, a fim de 
assegurar a segurança dos dados durante a 
transferência, bem como um formato de 
dados reconhecido para assegurar a sua 
legibilidade por todas as partes envolvidas. 
Todas as transportadoras aéreas são 
obrigadas a selecionar e a identificar junto 
da unidade de informações de passageiros 
o protocolo comum e o formato de dados 
que tencionam utilizar para as 
transferências.

Or. de

Alteração 433
Véronique Mathieu

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Cada Estado-Membro assegura a adoção 5. Cada Estado-Membro assegura a adoção 
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das medidas técnicas necessárias para 
poder utilizar os protocolos comuns e os 
formatos dos dados no prazo de um ano a 
contar da data de adoção dos protocolos 
comuns e dos formatos dos dados 
reconhecidos.

das medidas técnicas necessárias para 
poder utilizar os protocolos comuns e os 
formatos dos dados no prazo de um ano a 
contar da data de adoção dos protocolos 
comuns e dos formatos dos dados 
reconhecidos tendo em conta as diretrizes 
da Organização da Aviação Civil 
Internacional (ICAO).

Or. fr

Justificação

A fim de garantir um certo grau de coerência com as normas internacionais, é importante 
especificar que os protocolos e formatos que serão utilizados terão em consideração as 
recomendações reconhecidas a nível internacional.

Alteração 434
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Artigo 14.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º Suprimido
Procedimento de comité

1. A Comissão é assistida por um comité 
(«comité»). Esse comité será um comité 
na aceção do Regulamento [... 
./2011/UE], de 16 de fevereiro de 2011.
2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, é aplicável o artigo 4.º 
do Regulamento [... ./2011/UE], de 16 de 
fevereiro de 2011.

Or. en

Alteração 435
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Artigo 15.º
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º Suprimido
Transposição

1. Os Estados-Membros põem em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva o mais 
tardar dois anos após a sua entrada em 
vigor. Os Estados-Membros devem 
comunicar imediatamente à Comissão o 
texto dessas disposições, bem como um 
quadro de correspondência entre as 
mesmas e a presente diretiva.
Quando os Estados-Membros adotarem 
essas disposições, estas incluirão uma 
referência à presente diretiva ou serão 
acompanhadas dessa referência aquando 
da sua publicação oficial. As modalidades 
dessa referência são estabelecidas pelos 
Estados-Membros.
2. Os Estados-Membros comunicam à 
Comissão o texto das principais 
disposições de direito interno que 
adotarem no domínio abrangido pela 
presente diretiva.

Or. en

Alteração 436
Manfred Weber

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros põem em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva o mais 
tardar dois anos após a sua entrada em 
vigor. Os Estados-Membros devem 
comunicar imediatamente à Comissão o 

1. Os Estados-Membros põem em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva o mais 
tardar dois anos após a sua entrada em 
vigor. Os Estados-Membros que utilizem 
os dados dos registos de identificação dos 



AM\897635PT.doc 153/177 PE486.159v01-00

PT

texto dessas disposições, bem como um 
quadro de correspondência entre as 
mesmas e a presente diretiva.

passageiros para os efeitos previstos no 
artigo 1.º, n.º 2, alíneas a) e b), pela 
primeira vez, devem pôr em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias até à data da 
primeira utilização. Os Estados-Membros
devem comunicar imediatamente à 
Comissão o texto dessas disposições, bem 
como um quadro de correspondência entre 
as mesmas e a presente diretiva.

Or. de

Alteração 437
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Artigo 16.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º Suprimido
Disposições transitórias

Na data referida no artigo 15.º, n.º 1, ou 
seja, dois anos após a entrada em vigor da 
presente diretiva, os Estados-Membros
asseguram que sejam recolhidos dados 
PNR de, pelo menos, 30% do conjunto dos 
voos referidos no artigo 6.º, n.º 1. No 
prazo de dois anos a contar da data 
referida no artigo 15.º, os 
Estados-Membros asseguram que sejam 
recolhidos dados PNR de, pelo menos, 
60% do conjunto dos voos referidos no 
artigo 6.º, n.º 1. Os Estados-Membros
asseguram que, quatro anos após a data 
referida no artigo 15.º, sejam recolhidos 
dados PNR do conjunto dos voos referidos 
no artigo 6.º, n.º 1.

Or. en
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Alteração 438
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Artigo 16.º

Texto da Comissão Alteração

Disposições transitórias Suprimido
Na data referida no artigo 15.º, n.º 1, ou 
seja, dois anos após a entrada em vigor da 
presente diretiva, os Estados-Membros
asseguram que sejam recolhidos dados 
PNR de, pelo menos, 30% do conjunto dos 
voos referidos no artigo 6.º, n.º 1. No 
prazo de dois anos a contar da data 
referida no artigo 15.º, os 
Estados-Membros asseguram que sejam 
recolhidos dados PNR de, pelo menos, 
60% do conjunto dos voos referidos no 
artigo 6.º, n.º 1. Os Estados-Membros
asseguram que, quatro anos após a data 
referida no artigo 15.º, sejam recolhidos 
dados PNR do conjunto dos voos referidos 
no artigo 6.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 439
Manfred Weber

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Na data referida no artigo 15.°, n.° 1, ou 
seja, dois anos após a entrada em vigor da 
presente diretiva, os Estados-Membros
asseguram que sejam recolhidos dados 
PNR de, pelo menos, 30 % do conjunto dos 
voos referidos no artigo 6.°, n.° 1. No 
prazo de dois anos a contar da data referida 
no artigo 15.°, os Estados-Membros
asseguram que sejam recolhidos dados 
PNR de, pelo menos, 60 % do conjunto dos 

Dentro dos prazos referidos no artigo 15.°, 
n.° 1, os Estados-Membros asseguram que 
sejam recolhidos dados PNR de, pelo 
menos, 30 % do conjunto dos voos 
referidos no artigo 6.°, n.° 1. No prazo de 
dois anos a contar da data referida no 
artigo 15.°, os Estados-Membros
asseguram que sejam recolhidos dados 
PNR de, pelo menos, 60 % do conjunto dos 
voos referidos no artigo 6.°, n.° 1. Os 
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voos referidos no artigo 6.°, n.° 1. Os 
Estados-Membros asseguram que, quatro 
anos após a data referida no artigo 15.°, 
sejam recolhidos dados PNR do conjunto 
dos voos referidos no artigo 6.°, n.° 1.

Estados-Membros asseguram que, quatro 
anos após terem expirado os prazos 
referidos no artigo 15.°, sejam recolhidos 
dados PNR do conjunto dos voos referidos 
no artigo 6.°, n.° 1.

Or. de

Alteração 440
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Artigo 17.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º Suprimido
Reexame

Com base nas informações fornecidas 
pelos Estados-Membros, a Comissão deve:
(a) Reexaminar a viabilidade e a 
necessidade de incluir os voos internos no 
âmbito de aplicação da presente diretiva, 
à luz da experiência adquirida pelos 
Estados-Membros que recolhem dados 
PNR relativos aos voos internos. A 
Comissão deve apresentar um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho no 
prazo de dois anos a contar da data 
referida no artigo 15.º, n.º 1;
(b) Proceder a um reexame da aplicação 
da presente diretiva e apresentar um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao
Conselho no prazo de quatro anos após a 
data referida no artigo 15.º, n.º 1. Esse 
reexame deve cobrir todos os elementos 
da presente diretiva, devendo ser 
conferida especial atenção ao respeito do 
nível de proteção dos dados pessoais, à 
duração do período de conservação dos 
dados e à qualidade das avaliações. Deve 
incluir igualmente as informações 
estatísticas recolhidas nos termos do 
artigo 18.º.
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Or. en

Alteração 441
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 17.º – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Reexaminar a viabilidade e a 
necessidade de incluir os voos internos no 
âmbito de aplicação da presente diretiva, 
à luz da experiência adquirida pelos 
Estados-Membros que recolhem dados 
PNR relativos aos voos internos. A 
Comissão deve apresentar um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho no 
prazo de dois anos a contar da data 
referida no artigo 15.º, n.º 1;

Suprimido

Or. en

Justificação

O âmbito de aplicação da presente diretiva deve limitar-se apenas a determinados voos 
internacionais.

Alteração 442
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Artigo 17.º – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Reexaminar a viabilidade e a 
necessidade de incluir os voos internos no 
âmbito de aplicação da presente diretiva, 
à luz da experiência adquirida pelos 
Estados-Membros que recolhem dados 
PNR relativos aos voos internos. A 
Comissão deve apresentar um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho no 
prazo de dois anos a contar da data 

Suprimido
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referida no artigo 15.º, n.º 1;

Or. en

Alteração 443
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Artigo 17.º – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Reexaminar a viabilidade e a 
necessidade de incluir os voos internos no 
âmbito de aplicação da presente diretiva, 
à luz da experiência adquirida pelos 
Estados-Membros que recolhem dados 
PNR relativos aos voos internos. A 
Comissão deve apresentar um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho no 
prazo de dois anos a contar da data 
referida no artigo 15.º, n.º 1;

Suprimido

Or. en

Alteração 444
Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 17.º – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Reexaminar a viabilidade e a 
necessidade de incluir os voos internos no
âmbito de aplicação da presente diretiva, à 
luz da experiência adquirida pelos 
Estados-Membros que recolhem dados 
PNR relativos aos voos internos. A 
Comissão deve apresentar um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho no 
prazo de dois anos a contar da data referida 
no artigo 15.º, n.º 1;

a) Reexaminar a viabilidade e a 
necessidade do âmbito de aplicação da 
presente diretiva, à luz da experiência 
adquirida pelos Estados-Membros que 
recolhem dados PNR. A Comissão deve 
apresentar um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho no prazo de dois 
anos a contar da data referida no artigo 
15.º, n.º 1;
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Or. en

Alteração 445
Carmen Romero López

Proposta de diretiva
Artigo 17.º – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Reexaminar a viabilidade e a 
necessidade de incluir os voos internos no
âmbito de aplicação da presente diretiva, à 
luz da experiência adquirida pelos 
Estados-Membros que recolhem dados 
PNR relativos aos voos internos. A 
Comissão deve apresentar um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho no 
prazo de dois anos a contar da data referida 
no artigo 15.º, n.º 1;

a) Reexaminar a viabilidade e a 
necessidade de alargar o âmbito de 
aplicação da presente diretiva, à luz da 
experiência adquirida e dos resultados 
obtidos pelos Estados-Membros na 
recolha de dados PNR e à luz de uma 
avaliação de outros instrumentos 
existentes na UE que visam a luta contra 
o terrorismo e o crime organizado. A 
Comissão deve apresentar um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho no 
prazo de dois anos a contar da data referida 
no artigo 15.º, n.º 1;

Or. en

Alteração 446
Manfred Weber

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Reexaminar a viabilidade e a 
necessidade de incluir os voos internos no 
âmbito de aplicação da presente diretiva, à 
luz da experiência adquirida pelos 
Estados-Membros que recolhem dados 
PNR relativos aos voos internos. A 
Comissão deve apresentar um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho no 
prazo de dois anos a contar da data 
referida no artigo 15.º, n.º 1;

a) Reexaminar a viabilidade e a 
necessidade de incluir os voos internos no 
âmbito de aplicação da presente diretiva, à
luz da experiência adquirida pelos 
Estados-Membros que recolhem dados 
PNR relativos aos voos internos. A 
Comissão deve apresentar um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho no 
prazo máximo de 4 anos após a entrada 
em vigor da presente diretiva;
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Or. de

Alteração 447
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 17.º – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Proceder a um reexame da aplicação da 
presente diretiva e apresentar um relatório 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho no 
prazo de quatro anos após a data referida 
no artigo 15.º, n.º 1. Esse reexame deve 
cobrir todos os elementos da presente 
diretiva, devendo ser conferida especial 
atenção ao respeito do nível de proteção 
dos dados pessoais, à duração do período 
de conservação dos dados e à qualidade das 
avaliações. Deve incluir igualmente as 
informações estatísticas recolhidas nos 
termos do artigo 18.º.

b) Proceder a um reexame da aplicação da 
presente diretiva e apresentar um relatório 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho no 
prazo de quatro anos após a data referida 
no artigo 15.º, n.º 1. Esse reexame deve 
cobrir todos os elementos da presente 
diretiva, devendo ser conferida especial 
atenção ao respeito do nível de proteção 
dos dados pessoais, à necessidade da 
recolha e tratamento dos dados PNR para 
cada um dos fins declarados, à duração do 
período de conservação dos dados e à 
qualidade das avaliações. Deve incluir 
igualmente as informações estatísticas 
recolhidas nos termos do artigo 18.º.

Or. en

Alteração 448
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Artigo 17.º – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Proceder a um reexame da aplicação da 
presente diretiva e apresentar um relatório 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho no 
prazo de quatro anos após a data referida 
no artigo 15.º, n.º 1. Esse reexame deve 
cobrir todos os elementos da presente 
diretiva, devendo ser conferida especial 
atenção ao respeito do nível de proteção 
dos dados pessoais, à duração do período 

b) Proceder a um reexame da aplicação da 
presente diretiva e apresentar um relatório 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho no 
prazo de dois anos após a data referida no 
artigo 15.º, n.º 1. Esse reexame deve cobrir 
todos os elementos da presente diretiva, 
devendo ser conferida especial atenção ao 
respeito do nível de proteção dos dados 
pessoais, à duração do período de 
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de conservação dos dados e à qualidade das 
avaliações. Deve incluir igualmente as 
informações estatísticas recolhidas nos 
termos do artigo 18.º.

conservação dos dados e à qualidade das 
avaliações. Deve incluir igualmente as 
informações estatísticas recolhidas nos 
termos do artigo 18.º.

Or. en

Justificação

Levando em conta que a recolha de dados PNR constitui uma medida intrusiva no que 
respeita aos direitos fundamentais, a avaliação deve ser efetuada o mais rapidamente 
possível.

Alteração 449
Manfred Weber

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Proceder a um reexame da aplicação da 
presente diretiva e apresentar um relatório 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho no 
prazo de quatro anos após a data referida 
no artigo 15.º, n.º 1. Esse reexame deve 
cobrir todos os elementos da presente 
diretiva, devendo ser conferida especial 
atenção ao respeito do nível de proteção 
dos dados pessoais, à duração do período 
de conservação dos dados e à qualidade das 
avaliações. Deve incluir igualmente as 
informações estatísticas recolhidas nos 
termos do artigo 18.º.

b) Proceder a um reexame da aplicação da 
presente diretiva e apresentar um relatório 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho no 
prazo máximo de seis anos após a entrada 
em vigor da mesma. Esse reexame deve 
cobrir todos os elementos da presente 
diretiva, devendo ser conferida especial 
atenção ao respeito do nível de proteção 
dos dados pessoais, à duração do período 
de conservação dos dados e à qualidade das 
avaliações. Deve incluir igualmente as 
informações estatísticas recolhidas nos 
termos do artigo 18.º.

Or. de

Alteração 450
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Artigo 18
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º Suprimido
Dados estatísticos

1. Os Estados-Membros devem compilar 
um conjunto de informações estatísticas 
sobre os dados PNR para serem 
comunicadas às unidades de informações 
de passageiros. Estas estatísticas devem 
indicar, pelo menos, por transportadora 
aérea e por destino, o número de 
identificações de pessoas suscetíveis de 
estarem implicadas em infrações 
terroristas ou na criminalidade grave em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 2, bem 
como o número de ações repressivas 
subsequentes em que se recorreu a dados 
PNR.
2. As referidas estatísticas não podem 
incluir dados pessoais. São transmitidas 
anualmente à Comissão.

Or. en

Alteração 451
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem compilar 
um conjunto de informações estatísticas 
sobre os dados PNR para serem 
comunicadas às unidades de informações 
de passageiros. Estas estatísticas devem 
indicar, pelo menos, por transportadora 
aérea e por destino, o número de 
identificações de pessoas suscetíveis de 
estarem implicadas em infrações terroristas 
ou na criminalidade grave em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 2, bem 
como o número de ações repressivas 

1. Os Estados-Membros devem compilar 
um conjunto de informações estatísticas 
sobre os dados PNR para serem 
comunicadas às unidades de informações 
de passageiros. Estas estatísticas devem 
indicar, pelo menos, por transportadora 
aérea e por destino, o número de 
identificações de pessoas suscetíveis de 
estarem implicadas em infrações terroristas 
ou na criminalidade transnacional grave 
em conformidade com o artigo 4.º, n.º 2, o 
número de falsos positivos, o número de 
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subsequentes em que se recorreu a dados 
PNR.

ações repressivas subsequentes em que se 
recorreu a dados PNR e o número de 
condenações efetivas em resultado das 
medidas adotadas.

Or. en

Alteração 452
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem compilar 
um conjunto de informações estatísticas 
sobre os dados PNR para serem 
comunicadas às unidades de informações 
de passageiros. Estas estatísticas devem 
indicar, pelo menos, por transportadora 
aérea e por destino, o número de 
identificações de pessoas suscetíveis de 
estarem implicadas em infrações terroristas 
ou na criminalidade grave em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 2, bem 
como o número de ações repressivas 
subsequentes em que se recorreu a dados 
PNR.

1. Os Estados-Membros devem compilar 
um conjunto de informações estatísticas 
sobre os dados PNR para serem 
comunicadas às unidades de informações 
de passageiros. Estas estatísticas devem 
indicar, pelo menos, por transportadora 
aérea e por destino, o número de 
identificações de pessoas suscetíveis de 
estarem implicadas em infrações terroristas 
em conformidade com o artigo 4.º, n.º 2, 
bem como o número de ações repressivas 
subsequentes, incluindo o número 
resultante de condenações efetivas, em 
que se recorreu a dados PNR.

Or. en

Alteração 453
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem compilar 
um conjunto de informações estatísticas 
sobre os dados PNR para serem
comunicadas às unidades de informações 
de passageiros. Estas estatísticas devem 

1. O Conselho de Administração deve
compilar um conjunto de informações 
estatísticas sobre os dados PNR. Estas 
informações devem basear-se nos dados 
PNR transmitidos pelas transportadoras 
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indicar, pelo menos, por transportadora 
aérea e por destino, o número de 
identificações de pessoas suscetíveis de 
estarem implicadas em infrações terroristas 
ou na criminalidade grave em 
conformidade com o artigo 4.°, n.° 2, bem 
como o número de ações repressivas 
subsequentes em que se recorreu a dados 
PNR.

aéreas às unidades de informações de 
passageiros, bem como nas informações 
recolhidas pelos Estados-Membros
relativas a ações repressivas 
subsequentes. Estas estatísticas devem 
indicar, pelo menos, por transportadora 
aérea e por destino, o número de 
identificações de pessoas suscetíveis de 
estarem implicadas em infrações terroristas 
ou na criminalidade grave em 
conformidade com o artigo 4.°, n.° 2, bem 
como o número de ações repressivas 
subsequentes em que se recorreu a dados 
PNR.

Or. de

Alteração 454
Carmen Romero López

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem compilar 
um conjunto de informações estatísticas 
sobre os dados PNR para serem 
comunicadas às unidades de informações 
de passageiros. Estas estatísticas devem 
indicar, pelo menos, por transportadora 
aérea e por destino, o número de 
identificações de pessoas suscetíveis de 
estarem implicadas em infrações terroristas 
ou na criminalidade grave em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 2, bem 
como o número de ações repressivas 
subsequentes em que se recorreu a dados 
PNR.

1. Os Estados-Membros devem compilar 
um conjunto de informações estatísticas 
sobre os dados PNR para serem 
comunicadas às unidades de informações 
de passageiros. Estas estatísticas devem 
indicar, pelo menos, por transportadora 
aérea e por destino, o número de 
identificações de pessoas suscetíveis de 
estarem implicadas em infrações 
terroristas, o número de ações repressivas 
subsequentes em que se recorreu a dados 
PNR e o número de falsos positivos obtido 
durante o tratamento dos dados PNR em 
causa.

Or. en

Alteração 455
Martin Ehrenhauser
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Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem compilar 
um conjunto de informações estatísticas 
sobre os dados PNR para serem 
comunicadas às unidades de informações 
de passageiros. Estas estatísticas devem 
indicar, pelo menos, por transportadora 
aérea e por destino, o número de 
identificações de pessoas suscetíveis de 
estarem implicadas em infrações terroristas 
ou na criminalidade grave em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 2, bem 
como o número de ações repressivas 
subsequentes em que se recorreu a dados 
PNR.

1. Os Estados-Membros devem compilar 
um conjunto de informações estatísticas 
sobre os dados PNR para serem 
comunicadas às unidades de informações 
de passageiros. Estas estatísticas devem 
indicar, pelo menos, por transportadora 
aérea e por destino, o número de 
identificações de pessoas suscetíveis de 
estarem implicadas em infrações terroristas 
ou na criminalidade transnacional grave 
em conformidade com o artigo 4.º, n.º 2, o 
número de ações repressivas subsequentes 
em que se recorreu a dados PNR, o 
número de pessoas identificadas para um 
posterior controlo mais apertado e o 
número de pessoas posteriormente 
reveladas como tendo sido sinalizadas 
suspeitas de forma injustificada.

Or. en

Alteração 456
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º Suprimido
Relação com outros instrumentos

1. Os Estados-Membros podem continuar 
a aplicar os acordos ou convénios 
bilaterais ou multilaterais em matéria de 
intercâmbio de informações entre 
autoridades competentes que tenham 
concluído entre si e que se encontrem em 
vigor aquando da adoção da presente 
diretiva, na medida em que sejam 
compatíveis com a mesma.
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2. A presente diretiva não prejudica as 
obrigações e compromissos já assumidos 
pela União por força de acordos bilaterais 
e/ou multilaterais com países terceiros.

Or. en

Alteração 457
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Anexo 1

Texto da Comissão Alteração

ANEXO Suprimido
Dados dos registos de identificação dos 

passageiros recolhidos pelas 
transportadoras aéreas

(1) Código de identificação do PNR
(2) Data da reserva/emissão do bilhete
(3) Data(s) prevista(s) da viagem
(4) Nome(s)
(5) Endereço e informações de contacto 
(número de telefone, endereço de correio 
eletrónico)
(6) Todas as informações sobre as formas 
de pagamento, incluindo o endereço de 
faturação
(7) Itinerário completo para o PNR em 
causa
(8) Perfil de passageiro frequente
(9) Agência/agente de viagens
(10) Situação do passageiro, incluindo 
confirmações, situação do registo, 
não-comparência ou passageiro de última 
hora sem reserva
(11) Informação do PNR 
separada/dividida
(12) Observações gerais (designadamente 
todas as informações disponíveis sobre 
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menores não acompanhados com idade 
inferior a 18 anos, tais como o nome e 
sexo do menor, idade, língua(s) falada(s), 
nome e coordenadas da pessoa que 
acompanha o menor no momento da 
partida e sua ligação com o menor, nome 
e coordenadas da pessoa que acompanha 
o menor no momento da chegada e sua 
ligação com o menor, agente presente na 
partida e na chegada)
(13) Informações sobre a emissão dos 
bilhetes, incluindo o número do bilhete, a 
data da emissão do bilhete, bilhetes só de 
ida, dados ATFQ (Automatic Ticket Fare 
Quote)
(14) Número do lugar e outras 
informações relativas ao lugar
(15) Informações sobre a partilha de 
código
(16) Todas as informações relativas às 
bagagens
(17) Número e outros nomes de 
passageiros que figuram no PNR
(18) Todas as informações antecipadas 
sobre os passageiros (API) que foram 
recolhidas
(19) Historial completo das modificações 
dos dados PNR enumerados nos pontos 1 
a 18.

Or. en

Alteração 458
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Endereço e informações de contacto 
(número de telefone, endereço de correio 
eletrónico)

Suprimido
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Or. en

Alteração 459
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Anexo 1 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Todas as informações sobre as formas 
de pagamento, incluindo o endereço de 
faturação

Suprimido

Or. en

Alteração 460
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Anexo 1 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Todas as informações sobre as formas 
de pagamento, incluindo o endereço de 
faturação

Suprimido

Or. en

Alteração 461
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Anexo 1 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Perfil de passageiro frequente Suprimido

Or. en
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Alteração 462
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Anexo 1 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Perfil de passageiro frequente Suprimido

Or. en

Alteração 463
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Anexo 1 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Perfil de passageiro frequente Suprimido

Or. en

Alteração 464
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Anexo 1 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Perfil de passageiro frequente Suprimido

Or. en

Alteração 465
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Anexo 1 – n.º 9



AM\897635PT.doc 169/177 PE486.159v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(9) Agência/agente de viagens Suprimido

Or. en

Alteração 466
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Anexo 1 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Agência/agente de viagens Suprimido

Or. en

Alteração 467
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Anexo 1 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Informação do PNR
separada/dividida

Suprimido

Or. en

Alteração 468
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Anexo 1 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Informação do PNR 
separada/dividida

Suprimido
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Or. en

Alteração 469
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Anexo 1 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Informação do PNR 
separada/dividida

Suprimido

Or. en

Alteração 470
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Anexo 1 – n.º 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Observações gerais (designadamente 
todas as informações disponíveis sobre 
menores não acompanhados com idade 
inferior a 18 anos, tais como o nome e 
sexo do menor, idade, língua(s) falada(s), 
nome e coordenadas da pessoa que 
acompanha o menor no momento da 
partida e sua ligação com o menor, nome 
e coordenadas da pessoa que acompanha 
o menor no momento da chegada e sua 
ligação com o menor, agente presente na 
partida e na chegada)

Suprimido

Or. en

Alteração 471
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Anexo 1 – n.º 12
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Texto da Comissão Alteração

(12) Observações gerais (designadamente 
todas as informações disponíveis sobre 
menores não acompanhados com idade 
inferior a 18 anos, tais como o nome e 
sexo do menor, idade, língua(s) falada(s), 
nome e coordenadas da pessoa que 
acompanha o menor no momento da 
partida e sua ligação com o menor, nome 
e coordenadas da pessoa que acompanha 
o menor no momento da chegada e sua 
ligação com o menor, agente presente na 
partida e na chegada)

Suprimido

Or. en

Alteração 472
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Anexo 1 – n.º 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Observações gerais (designadamente 
todas as informações disponíveis sobre 
menores não acompanhados com idade 
inferior a 18 anos, tais como o nome e 
sexo do menor, idade, língua(s) falada(s), 
nome e coordenadas da pessoa que 
acompanha o menor no momento da 
partida e sua ligação com o menor, nome 
e coordenadas da pessoa que acompanha 
o menor no momento da chegada e sua 
ligação com o menor, agente presente na 
partida e na chegada)

Suprimido

Or. en

Alteração 473
Cecilia Wikström, Olle Schmidt
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Proposta de diretiva
Anexo 1 – n.º 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Observações gerais (designadamente 
todas as informações disponíveis sobre 
menores não acompanhados com idade 
inferior a 18 anos, tais como o nome e sexo 
do menor, idade, língua(s) falada(s), nome 
e coordenadas da pessoa que acompanha o 
menor no momento da partida e sua ligação 
com o menor, nome e coordenadas da 
pessoa que acompanha o menor no 
momento da chegada e sua ligação com o 
menor, agente presente na partida e na 
chegada)

12) Informações sobre menores não 
acompanhados com idade inferior a 18 
anos, tais como o nome e sexo do menor, 
idade, língua(s) falada(s), nome e 
coordenadas da pessoa que acompanha o 
menor no momento da partida e sua ligação 
com o menor, nome e coordenadas da 
pessoa que acompanha o menor no 
momento da chegada e sua ligação com o 
menor, agente presente na partida e na 
chegada

Or. en

Alteração 474
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Anexo 1 – n.º 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Observações gerais (designadamente 
todas as informações disponíveis sobre 
menores não acompanhados com idade 
inferior a 18 anos, tais como o nome e sexo 
do menor, idade, língua(s) falada(s), nome 
e coordenadas da pessoa que acompanha o 
menor no momento da partida e sua ligação 
com o menor, nome e coordenadas da 
pessoa que acompanha o menor no 
momento da chegada e sua ligação com o 
menor, agente presente na partida e na 
chegada)

12) Informações sobre menores não 
acompanhados com idade inferior a 18 
anos, tais como o nome e sexo do menor, 
idade, língua(s) falada(s), nome e 
coordenadas da pessoa que acompanha o 
menor no momento da partida e sua ligação 
com o menor, nome e coordenadas da 
pessoa que acompanha o menor no 
momento da chegada e sua ligação com o 
menor, agente presente na partida e na 
chegada

Or. en
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Alteração 475
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Anexo 1 – n.º 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Informações sobre a emissão dos 
bilhetes, incluindo o número do bilhete, a 
data da emissão do bilhete, bilhetes só de 
ida, dados ATFQ (Automatic Ticket Fare 
Quote)

Suprimido

Or. en

Alteração 476
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Anexo 1 – n.º 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Informações sobre a emissão dos 
bilhetes, incluindo o número do bilhete, a 
data da emissão do bilhete, bilhetes só de 
ida, dados ATFQ (Automatic Ticket Fare 
Quote)

Suprimido

Or. en

Alteração 477
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Anexo 1 – n.º 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Número do lugar e outras 
informações relativas ao lugar

Suprimido

Or. en
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Alteração 478
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Anexo 1 – n.º 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Número do lugar e outras 
informações relativas ao lugar

Suprimido

Or. en

Alteração 479
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Anexo 1 – n.º 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Número do lugar e outras 
informações relativas ao lugar

Suprimido

Or. en

Alteração 480
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Anexo 1 – n.º 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Número do lugar e outras 
informações relativas ao lugar

Suprimido

Or. en

Alteração 481
Sophia in 't Veld
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Proposta de diretiva
Anexo 1 – n.º15

Texto da Comissão Alteração

(15) Informações sobre a partilha de 
código

Suprimido

Or. en

Alteração 482
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Anexo 1 – n.º 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Todas as informações relativas às 
bagagens

Suprimido

Or. en

Alteração 483
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Anexo 1 – n.º 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Todas as informações relativas às 
bagagens

Suprimido

Or. en

Alteração 484
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Anexo 1 – nº 17
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Texto da Comissão Alteração

(17) Número e outros nomes de 
passageiros que figuram no PNR

Suprimido

Or. en

Alteração 485
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Anexo 1 – nº 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Número e outros nomes de 
passageiros que figuram no PNR

Suprimido

Or. en

Alteração 486
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Anexo 1 – n.º 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Todas as informações antecipadas 
sobre os passageiros (API) que foram 
recolhidas

Suprimido

Or. en

Alteração 487
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Anexo 1 – n.º 19
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Texto da Comissão Alteração

(19) Historial completo das modificações 
dos dados PNR enumerados nos pontos 1 
a 18

Suprimido

Or. en

Alteração 488
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Anexo 1 – n.º 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Historial completo das modificações 
dos dados PNR enumerados nos pontos 1 
a 18

Suprimido

Or. en

Alteração 489
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Anexo 1 – n.º 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Historial completo das modificações 
dos dados PNR enumerados nos pontos 1 a 
18

(19) Historial completo das modificações 
dos dados PNR enumerados

Or. en


