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Alteração 36
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. en

Alteração 37
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão;

Or. en

Alteração 38
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão;

Or. en
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Alteração 39
Gianni Vattimo

Proposta de diretiva
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão;

Or. en

Alteração 40
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Título 

Texto da Comissão Alteração

Proposta de DIRETIVA do 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO relativa à utilização dos 
dados dos registos de identificação dos 
passageiros para efeitos de prevenção, 
deteção, investigação e repressão das 
infrações terroristas e da criminalidade 
grave

Proposta de DIRETIVA do 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO relativa à utilização dos 
dados dos registos de identificação dos 
passageiros para efeitos de prevenção, 
deteção, investigação e repressão das 
infrações terroristas

Or. en

Alteração 41
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Título 

Texto da Comissão Alteração

Proposta de DIRETIVA do 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO relativa à utilização dos 
dados dos registos de identificação dos 

Proposta de diretiva do PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO relativa à 
utilização dos dados dos registos de 
identificação dos passageiros para efeitos 
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passageiros para efeitos de prevenção, 
deteção, investigação e repressão das 
infrações terroristas e da criminalidade 
grave

de prevenção, deteção, investigação e 
repressão das infrações terroristas e da 
criminalidade grave transnacional

Or. en

Justificação

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

Alteração 42
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Proposta de diretiva
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 82.º, n.º 1, alínea 
d), e o artigo 87.º, n.º 2, alínea a) do 
mesmo,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 16.º,  82.º, n.º 1, 
alínea d), e o artigo 87.º, n.º 2, alínea a) do 
mesmo,

Or. en

Alteração 43
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Segundo o parecer da Autoridade 
Europeia para a Proteção de Dados 
(AEPD), de 25 de março de 2011, em 
particular os n.ºs 7 a 16 e 25, 55 e 57, a 
proposta de diretiva inicial não satisfazia 
o pré-requisito essencial de 
desenvolvimento de um sistema PNR – ou 
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seja, o cumprimento dos princípios da 
necessidade e proporcionalidade, na 
medida em que a AEPD questiona a 
inclusão na proposta da criminalidade 
grave sem ligação ao terrorismo.

Or. en

Alteração 44
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) Segundo o Parecer n.º  10/2011 do 
Grupo de Trabalho sobre o artigo 29.º,
adotado em 5 de abril de 2011, existia 
falta de informação relativamente à 
eficácia e adequação dos sistemas e 
ferramentas existentes na UE para 
cooperação policial e judiciária na luta 
contra o terrorismo e o crime organizado 
e o mesmo questionava a necessidade de 
uma proposta desta natureza e 
manifestava sérias dúvidas acerca da 
proporcionalidade da recolha de 
quantidades enormes de informações 
pessoais dos passageiros, 
independentemente de estes serem ou não 
suspeitos.

Or. en

Alteração 45
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Em 6 de novembro de 2007, a Suprimido
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Comissão adotou uma proposta de 
decisão-quadro do Conselho relativa à 
utilização dos dados dos registos de 
identificação dos passageiros (PNR) para 
efeitos de aplicação da lei. No entanto, 
com a entrada em vigor do Tratado de 
Lisboa, em 1 de dezembro de 2009, a 
proposta, que ainda não fora aprovada 
pelo Conselho, tornou-se obsoleta.

Or. en

Alteração 46
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O «Programa de Estocolmo — uma 
Europa aberta e segura que sirva e 
proteja os cidadãos», convida a Comissão 
a apresentar uma proposta relativa à 
utilização de dados PNR para fins de 
prevenção, deteção, investigação e 
repressão do terrorismo e da 
criminalidade grave.

Suprimido

Or. en

Alteração 47
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A Comissão, na sua Comunicação 
sobre «a abordagem global relativa à 
transferência dos dados do registo de 
identificação dos passageiros (PNR) para 
países terceiros» de 21 de setembro de 

Suprimido
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2010, apresentou os elementos principais 
de uma política da União neste domínio.

Or. en

Alteração 48
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A Diretiva 2004/82/CE do Conselho, 
de 29 de abril de 2004, relativa à 
obrigação de comunicação de dados dos 
passageiros pelas transportadoras, regula 
a transferência de informações 
antecipadas sobre os passageiros pelas 
transportadoras aéreas para as 
autoridades nacionais competentes, a fim 
de melhorar os controlos fronteiriços e 
combater a imigração ilegal.

Suprimido

Or. en

Alteração 49
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Os dados PNR são necessários para 
prevenir, detetar, investigar e reprimir 
eficazmente as infrações terroristas e a 
criminalidade grave e, portanto, reforçar 
a segurança interna.

Suprimido

Or. en
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Alteração 50
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Os dados PNR são necessários para 
prevenir, detetar, investigar e reprimir 
eficazmente as infrações terroristas e a 
criminalidade grave e, portanto, reforçar 
a segurança interna.

Suprimido

Or. en

Alteração 51
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Os dados PNR são necessários para 
prevenir, detetar, investigar e reprimir 
eficazmente as infrações terroristas e a 
criminalidade grave e, portanto, reforçar 
a segurança interna.

Suprimido

Or. en

Alteração 52
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Os dados PNR são necessários para 
prevenir, detetar, investigar e reprimir 
eficazmente as infrações terroristas e a 
criminalidade grave e, portanto, reforçar a 

(5) Os dados PNR podem ser necessários 
para prevenir, detetar, investigar e reprimir 
eficazmente as infrações terroristas e, 
portanto, reforçar a segurança interna.
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segurança interna.

Or. en

Alteração 53
Kinga Göncz

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Os dados PNR são necessários para 
prevenir, detetar, investigar e reprimir 
eficazmente as infrações terroristas e a 
criminalidade grave e, portanto, reforçar a 
segurança interna.

(5) Os dados PNR podem contribuir de 
modo significativo para prevenir, detetar, 
investigar e reprimir eficazmente as 
infrações terroristas e a criminalidade 
grave e, portanto, reforçar a segurança 
interna.

Or. en

Alteração 54
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Os dados PNR são necessários para 
prevenir, detetar, investigar e reprimir 
eficazmente as infrações terroristas e a 
criminalidade grave e, portanto, reforçar a 
segurança interna.

(5) Os dados PNR podem ser um meio útil
para prevenir, detetar, investigar e reprimir 
eficazmente as infrações terroristas e certos 
tipos de criminalidade grave transnacional
e, portanto, reforçar a segurança interna.

Or. en

Alteração 55
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Considerando 5
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Texto da Comissão Alteração

(5) Os dados PNR são necessários para 
prevenir, detetar, investigar e reprimir 
eficazmente as infrações terroristas e a 
criminalidade grave e, portanto, reforçar a 
segurança interna.

(5) Os dados PNR podem ser úteis para 
prevenir, detetar, investigar e reprimir 
eficazmente as infrações terroristas e a 
criminalidade grave e, portanto, reforçar a 
segurança interna.

Or. en

Alteração 56
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Os dados PNR são necessários para 
prevenir, detetar, investigar e reprimir 
eficazmente as infrações terroristas e a 
criminalidade grave e, portanto, reforçar a 
segurança interna.

(5) Os dados PNR podem ser um meio útil
para prevenir, detetar, investigar e reprimir 
eficazmente as infrações terroristas e certos 
tipos de criminalidade grave
transnacional.

Or. en

Alteração 57
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Os dados PNR ajudam as autoridades 
responsáveis pela aplicação da lei a 
prevenir, detetar, investigar e reprimir 
crimes graves, incluindo atos terroristas, 
comparando-os com várias bases de dados 
de pessoas e objetos procurados, para 
obter provas e, se for caso disso, detetar 
cúmplices de criminosos e desmascarar 
redes criminosas.

Suprimido
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Alteração 58
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Os dados PNR ajudam as autoridades 
responsáveis pela aplicação da lei a 
prevenir, detetar, investigar e reprimir 
crimes graves, incluindo atos terroristas, 
comparando-os com várias bases de dados 
de pessoas e objetos procurados, para 
obter provas e, se for caso disso, detetar 
cúmplices de criminosos e desmascarar 
redes criminosas.

(6) Os dados PNR podem ajudar as 
autoridades responsáveis pela aplicação da 
lei a prevenir, detetar, investigar e reprimir 
crimes graves transnacionais, incluindo 
atos terroristas.

Or. en

Alteração 59
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Os dados PNR ajudam as autoridades 
responsáveis pela aplicação da lei a 
prevenir, detetar, investigar e reprimir 
crimes graves, incluindo atos terroristas, 
comparando-os com várias bases de dados 
de pessoas e objetos procurados, para obter
provas e, se for caso disso, detetar 
cúmplices de criminosos e desmascarar 
redes criminosas.

(6) Os dados PNR podem ajudar as 
autoridades responsáveis pela aplicação da 
lei a prevenir, detetar, investigar e reprimir 
crimes graves transnacionais, incluindo 
atos terroristas, comparando-os com várias 
bases de dados de pessoas e objetos 
procurados, para encontrar as provas
necessárias e, se for caso disso, detetar 
cúmplices de criminosos e desmascarar 
redes criminosas.

Or. en
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Alteração 60
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Os dados PNR ajudam as autoridades 
responsáveis pela aplicação da lei a 
prevenir, detetar, investigar e reprimir 
crimes graves, incluindo atos terroristas, 
comparando-os com várias bases de dados 
de pessoas e objetos procurados, para obter 
provas e, se for caso disso, detetar 
cúmplices de criminosos e desmascarar 
redes criminosas.

(6) Os dados PNR podem em 
circunstâncias excecionais ajudar as 
autoridades responsáveis pela aplicação da 
lei a prevenir, detetar, investigar e reprimir 
crimes graves transnacionais, incluindo 
atos terroristas, comparando-os com várias 
bases de dados de pessoas e objetos 
procurados, para obter provas e, se for caso 
disso, detetar cúmplices de criminosos e 
desmascarar redes criminosas.

Or. en

Alteração 61
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Os dados PNR ajudam as autoridades 
responsáveis pela aplicação da lei a 
prevenir, detetar, investigar e reprimir 
crimes graves, incluindo atos terroristas, 
comparando-os com várias bases de dados 
de pessoas e objetos procurados, para 
obter provas e, se for caso disso, detetar 
cúmplices de criminosos e desmascarar 
redes criminosas.

(6) Os dados PNR podem ajudar as 
autoridades responsáveis pela aplicação da 
lei a prevenir, detetar, investigar e reprimir 
atos terroristas.

Or. en

Alteração 62
Cecilia Wikström, Olle Schmidt
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Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Os dados PNR ajudam as autoridades 
responsáveis pela aplicação da lei a 
prevenir, detetar, investigar e reprimir 
crimes graves, incluindo atos terroristas, 
comparando-os com várias bases de dados 
de pessoas e objetos procurados, para obter 
provas e, se for caso disso, detetar 
cúmplices de criminosos e desmascarar 
redes criminosas.

(6) Os dados PNR podem ajudar as 
autoridades responsáveis pela aplicação da 
lei a prevenir, detetar, investigar e reprimir 
crimes graves, incluindo atos terroristas, 
comparando-os com várias bases de dados 
de pessoas e objetos procurados, para obter 
provas e, se for caso disso, detetar 
cúmplices de criminosos e desmascarar 
redes criminosas.

Or. en

Alteração 63
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Os dados PNR ajudam as autoridades 
responsáveis pela aplicação da lei a 
prevenir, detetar, investigar e reprimir 
crimes graves, incluindo atos terroristas, 
comparando-os com várias bases de dados 
de pessoas e objetos procurados, para obter
provas e, se for caso disso, detetar 
cúmplices de criminosos e desmascarar 
redes criminosas.

(6) Os dados PNR podem ajudar as 
autoridades responsáveis pela aplicação da 
lei a prevenir, detetar, investigar e reprimir 
crimes graves transnacionais, incluindo 
atos terroristas, comparando-os com várias 
bases de dados de pessoas e objetos 
procurados, para encontrar as provas
necessárias e, se for caso disso, detetar 
cúmplices de criminosos e desmascarar 
redes criminosas.

Or. en

Alteração 64
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Considerando 7
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Texto da Comissão Alteração

(7) Os dados PNR permitem que as 
autoridades responsáveis pela aplicação 
da lei identifiquem pessoas que eram 
anteriormente «desconhecidas», ou seja, 
pessoas que não eram anteriormente 
consideradas suspeitas de envolvimento 
na prática de crimes graves ou de atos 
terroristas, mas cuja análise dos dados 
sugere que possam estar envolvidas nesses 
crimes, devendo, por conseguinte, ser 
sujeitas a um controlo adicional pelas 
autoridades competentes. Ao utilizarem os 
dados PNR, as autoridades responsáveis 
pela aplicação da lei podem abordar a 
ameaça da criminalidade grave e do 
terrorismo numa perspetiva diferente do 
tratamento de outras categorias de dados 
pessoais. Contudo, a fim de assegurar que 
o tratamento de dados de pessoas 
inocentes e não suspeitas continue a ser o 
mais limitado possível, os aspetos da 
utilização de dados PNR relacionados 
com a criação e a aplicação de critérios de 
avaliação devem ser estritamente 
limitados aos crimes graves que também 
tenham natureza transnacional, ou seja, 
que estão intrinsecamente relacionados 
com viagens e, portanto, ao tipo de dados 
tratados.

Suprimido

Or. en

Alteração 65
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Os dados PNR permitem que as 
autoridades responsáveis pela aplicação 
da lei identifiquem pessoas que eram 

Suprimido
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anteriormente «desconhecidas», ou seja, 
pessoas que não eram anteriormente 
consideradas suspeitas de envolvimento 
na prática de crimes graves ou de atos 
terroristas, mas cuja análise dos dados 
sugere que possam estar envolvidas nesses 
crimes, devendo, por conseguinte, ser 
sujeitas a um controlo adicional pelas 
autoridades competentes. Ao utilizarem os 
dados PNR, as autoridades responsáveis 
pela aplicação da lei podem abordar a 
ameaça da criminalidade grave e do 
terrorismo numa perspetiva diferente do 
tratamento de outras categorias de dados 
pessoais. Contudo, a fim de assegurar que 
o tratamento de dados de pessoas 
inocentes e não suspeitas continue a ser o 
mais limitado possível, os aspetos da 
utilização de dados PNR relacionados 
com a criação e a aplicação de critérios de 
avaliação devem ser estritamente 
limitados aos crimes graves que também 
tenham natureza transnacional, ou seja, 
que estão intrinsecamente relacionados 
com viagens e, portanto, ao tipo de dados 
tratados.

Or. en

Alteração 66
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Os dados PNR permitem que as 
autoridades responsáveis pela aplicação 
da lei identifiquem pessoas que eram 
anteriormente «desconhecidas», ou seja, 
pessoas que não eram anteriormente 
consideradas suspeitas de envolvimento 
na prática de crimes graves ou de atos 
terroristas, mas cuja análise dos dados 
sugere que possam estar envolvidas nesses 

Suprimido
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crimes, devendo, por conseguinte, ser 
sujeitas a um controlo adicional pelas 
autoridades competentes. Ao utilizarem os 
dados PNR, as autoridades responsáveis 
pela aplicação da lei podem abordar a 
ameaça da criminalidade grave e do 
terrorismo numa perspetiva diferente do 
tratamento de outras categorias de dados 
pessoais. Contudo, a fim de assegurar que 
o tratamento de dados de pessoas 
inocentes e não suspeitas continue a ser o 
mais limitado possível, os aspetos da 
utilização de dados PNR relacionados 
com a criação e a aplicação de critérios de 
avaliação devem ser estritamente 
limitados aos crimes graves que também 
tenham natureza transnacional, ou seja, 
que estão intrinsecamente relacionados 
com viagens e, portanto, ao tipo de dados 
tratados.

Or. en

Justificação

A definição de perfis, ou criação e aplicação de critérios de avaliação, não deve ser 
permitida na ausência de uma definição legal para definição de perfis ao nível da UE.

Alteração 67
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Os dados PNR permitem que as 
autoridades responsáveis pela aplicação 
da lei identifiquem pessoas que eram 
anteriormente «desconhecidas», ou seja, 
pessoas que não eram anteriormente 
consideradas suspeitas de envolvimento 
na prática de crimes graves ou de atos 
terroristas, mas cuja análise dos dados 
sugere que possam estar envolvidas nesses 
crimes, devendo, por conseguinte, ser 

Suprimido
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sujeitas a um controlo adicional pelas 
autoridades competentes. Ao utilizarem os 
dados PNR, as autoridades responsáveis 
pela aplicação da lei podem abordar a 
ameaça da criminalidade grave e do 
terrorismo numa perspetiva diferente do 
tratamento de outras categorias de dados 
pessoais. Contudo, a fim de assegurar que 
o tratamento de dados de pessoas 
inocentes e não suspeitas continue a ser o 
mais limitado possível, os aspetos da 
utilização de dados PNR relacionados 
com a criação e a aplicação de critérios de 
avaliação devem ser estritamente 
limitados aos crimes graves que também 
tenham natureza transnacional, ou seja, 
que estão intrinsecamente relacionados 
com viagens e, portanto, ao tipo de dados
tratados.

Or. en

Alteração 68
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Os dados PNR permitem que as 
autoridades responsáveis pela aplicação da 
lei identifiquem pessoas que eram 
anteriormente «desconhecidas», ou seja, 
pessoas que não eram anteriormente 
consideradas suspeitas de envolvimento na 
prática de crimes graves ou de atos 
terroristas, mas cuja análise dos dados 
sugere que possam estar envolvidas nesses 
crimes, devendo, por conseguinte, ser 
sujeitas a um controlo adicional pelas 
autoridades competentes. Ao utilizarem os 
dados PNR, as autoridades responsáveis 
pela aplicação da lei podem abordar a 
ameaça da criminalidade grave e do 
terrorismo numa perspetiva diferente do 

(7) Os dados PNR podem permitir que as 
autoridades responsáveis pela aplicação da 
lei identifiquem pessoas que eram 
anteriormente «desconhecidas», ou seja, 
pessoas que não eram anteriormente 
consideradas suspeitas de envolvimento na 
prática de crimes graves transnacionais ou 
de atos terroristas, mas cuja análise dos 
dados sugere que possam estar envolvidas 
nesses crimes. Uma vez que essa sugestão 
não levanta suspeitas, essas 
pessoas devem por conseguinte, ser 
sujeitas a um controlo adicional pelas 
autoridades competentes apenas em casos 
relacionados com atos específicos de 
crimes graves ou de atos terroristas. Ao 
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tratamento de outras categorias de dados 
pessoais. Contudo, a fim de assegurar que 
o tratamento de dados de pessoas inocentes 
e não suspeitas continue a ser o mais 
limitado possível, os aspetos da utilização 
de dados PNR relacionados com a criação 
e a aplicação de critérios de avaliação
devem ser estritamente limitados aos 
crimes graves que também tenham 
natureza transnacional, ou seja, que estão 
intrinsecamente relacionados com viagens 
e, portanto, ao tipo de dados tratados.

utilizarem os dados PNR, as autoridades 
responsáveis pela aplicação da lei podem 
abordar a ameaça da criminalidade grave e 
do terrorismo transnacional numa 
perspetiva diferente do tratamento de 
outras categorias de dados pessoais. 
Contudo, a fim de assegurar que o 
tratamento de dados de pessoas inocentes e 
não suspeitas continue a ser o mais 
limitado possível, a utilização de PNR deve
ser estritamente limitada aos crimes graves 
que também tenham natureza 
transnacional, ou seja, que estão 
intrinsecamente relacionados com viagens 
e, portanto, ao tipo de dados tratados.

Or. en

Alteração 69
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Os dados PNR permitem que as 
autoridades responsáveis pela aplicação da 
lei identifiquem pessoas que eram 
anteriormente «desconhecidas», ou seja, 
pessoas que não eram anteriormente 
consideradas suspeitas de envolvimento na 
prática de crimes graves ou de atos 
terroristas, mas cuja análise dos dados 
sugere que possam estar envolvidas nesses 
crimes, devendo, por conseguinte, ser 
sujeitas a um controlo adicional pelas 
autoridades competentes. Ao utilizarem os 
dados PNR, as autoridades responsáveis 
pela aplicação da lei podem abordar a 
ameaça da criminalidade grave e do 
terrorismo numa perspetiva diferente do 
tratamento de outras categorias de dados 
pessoais. Contudo, a fim de assegurar que 
o tratamento de dados de pessoas inocentes 
e não suspeitas continue a ser o mais 

(7) Os dados PNR permitem que as 
autoridades responsáveis pela aplicação da 
lei identifiquem pessoas que eram 
anteriormente «desconhecidas», ou seja, 
pessoas que não eram anteriormente 
consideradas suspeitas de envolvimento na 
prática de atos terroristas, mas cuja análise 
dos dados sugere que possam estar 
envolvidas nesses crimes, devendo, por 
conseguinte, ser sujeitas a um controlo 
adicional pelas autoridades competentes. 
Ao utilizarem os dados PNR, as 
autoridades responsáveis pela aplicação da 
lei podem abordar a ameaça do terrorismo 
numa perspetiva diferente do tratamento de 
outras categorias de dados pessoais. 
Contudo, a fim de assegurar que o 
tratamento de dados de pessoas inocentes e 
não suspeitas continue a ser o mais 
limitado possível, os aspetos da utilização 
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limitado possível, os aspetos da utilização 
de dados PNR relacionados com a criação 
e a aplicação de critérios de avaliação 
devem ser estritamente limitados aos 
crimes graves que também tenham 
natureza transnacional, ou seja, que estão 
intrinsecamente relacionados com viagens 
e, portanto, ao tipo de dados tratados.

de dados PNR relacionados com a criação 
e a aplicação de critérios de avaliação 
devem ser estritamente limitados aos
crimes graves que também tenham 
natureza transnacional, ou seja, que estão 
intrinsecamente relacionados com viagens 
e, portanto, ao tipo de dados tratados, ou 
seja, o terrorismo.

Or. en

Alteração 70
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O tratamento de dados pessoais deve 
ser proporcional ao objetivo específico de 
segurança prosseguido pela presente 
diretiva.

Suprimido

Or. en

Alteração 71
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O tratamento de dados pessoais deve 
ser proporcional ao objetivo específico de
segurança prosseguido pela presente 
diretiva.

(8) O tratamento de dados pessoais deve 
ser necessário e proporcional ao 
objetivo específico prosseguido pela 
presente diretiva.

Or. en
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Alteração 72
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A utilização dos dados PNR, 
juntamente com as informações 
antecipadas sobre os passageiros em 
certos casos, confere um valor 
acrescentado à assistência dada aos 
Estados-Membros na verificação da 
identidade das pessoas, reforçando assim 
o seu valor para efeitos de aplicação da 
lei.

Suprimido

Or. en

Alteração 73
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A utilização dos dados PNR, 
juntamente com as informações 
antecipadas sobre os passageiros em 
certos casos, confere um valor 
acrescentado à assistência dada aos 
Estados-Membros na verificação da 
identidade das pessoas, reforçando assim 
o seu valor para efeitos de aplicação da 
lei.

Suprimido

Or. en

Alteração 74
Alexander Alvaro
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Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para prevenir, detetar, investigar e 
reprimir as infrações terroristas e a 
criminalidade grave, é portanto essencial 
que todos os Estados-Membros adotem 
disposições impondo obrigações às 
transportadoras aéreas que asseguram 
voos internacionais para ou a partir do 
território dos Estados-Membros da União 
Europeia.

Suprimido

Or. en

Alteração 75
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para prevenir, detetar, investigar e 
reprimir as infrações terroristas e a 
criminalidade grave, é portanto essencial 
que todos os Estados-Membros adotem 
disposições impondo obrigações às 
transportadoras aéreas que asseguram 
voos internacionais para ou a partir do 
território dos Estados-Membros da União 
Europeia.

Suprimido

Or. en

Alteração 76
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Considerando 10
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Texto da Comissão Alteração

(10) Para prevenir, detetar, investigar e 
reprimir as infrações terroristas e a 
criminalidade grave, é portanto essencial 
que todos os Estados-Membros adotem
disposições impondo obrigações às 
transportadoras aéreas que asseguram voos 
internacionais para ou a partir do território 
dos Estados-Membros da União Europeia.

(10) Para prevenir, detetar, investigar e 
reprimir as infrações terroristas e a 
criminalidade grave de natureza
transnacional, todos os Estados-Membros 
podem adotar disposições impondo 
obrigações às transportadoras aéreas que 
asseguram voos internacionais para ou a 
partir do território dos Estados-Membros 
da União Europeia.

Or. en

Alteração 77
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para prevenir, detetar, investigar e 
reprimir as infrações terroristas e a 
criminalidade grave, é portanto essencial 
que todos os Estados-Membros adotem 
disposições impondo obrigações às 
transportadoras aéreas que asseguram voos 
internacionais para ou a partir do território 
dos Estados-Membros da União Europeia.

(10) Para prevenir, detetar, investigar e 
reprimir as infrações terroristas, é portanto 
essencial que todos os Estados-Membros 
adotem disposições impondo obrigações às 
transportadoras aéreas que asseguram voos 
internacionais para ou a partir do território 
dos Estados-Membros da União Europeia.

Or. en

Alteração 78
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para prevenir, detetar, investigar e 
reprimir as infrações terroristas e a 

(10) Para prevenir, detetar, investigar e 
reprimir as infrações terroristas e a 
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criminalidade grave, é portanto essencial 
que todos os Estados-Membros adotem 
disposições impondo obrigações às 
transportadoras aéreas que asseguram voos 
internacionais para ou a partir do território 
dos Estados-Membros da União Europeia.

criminalidade grave transnacional, é 
portanto essencial que todos os 
Estados-Membros adotem disposições 
impondo obrigações às transportadoras 
aéreas que asseguram voos internacionais 
para ou a partir do território dos Estados-
Membros da União Europeia.

Or. en

Alteração 79
Manfred Weber

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para prevenir, detetar, investigar e 
reprimir as infrações terroristas e a 
criminalidade grave, é portanto essencial
que todos os Estados-Membros adotem
disposições impondo obrigações às 
transportadoras aéreas que asseguram voos 
internacionais para ou a partir do território 
dos Estados-Membros da União Europeia.

(10) Para prevenir, detetar, investigar e 
reprimir as infrações terroristas e a 
criminalidade grave, seria útil que todos os 
Estados-Membros adotassem disposições 
impondo obrigações às transportadoras 
aéreas que asseguram voos internacionais 
para ou a partir do território dos 
Estados-Membros da União Europeia. Os 
Estados-Membros mantêm, contudo, a 
possibilidade de utilizar livremente os 
dados dos registos de identificação dos 
passageiros para os fins previstos. As 
disposições da presente diretiva são 
apenas aplicáveis àqueles 
Estados-Membros que utilizam os dados 
dos registos de identificação dos 
passageiros.

Or. de

Alteração 80
Véronique Mathieu

Proposta de diretiva
Considerando 10
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Texto da Comissão Alteração

(10) Para prevenir, detetar, investigar e 
reprimir as infrações terroristas e a 
criminalidade grave, é portanto essencial 
que todos os Estados-Membros adotem 
disposições impondo obrigações às 
transportadoras aéreas que asseguram voos 
internacionais para ou a partir do território 
dos Estados-Membros da União Europeia.

(10) Para prevenir, detetar, investigar e 
reprimir as infrações terroristas e a 
criminalidade grave, é portanto essencial 
que todos os Estados-Membros adotem 
disposições impondo obrigações às 
transportadoras aéreas que asseguram voos 
no interior e no exterior da União, para ou 
a partir do território dos Estados-Membros 
da União Europeia.

Or. fr

Justificação

A presente alteração visa contemplar 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/internos, retirada do Código das Fronteiras Schengen, 
uma vez que não está adaptada a uma diretiva aplicável a todo o território da União 
Europeia.

Alteração 81
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para prevenir, detetar, investigar e 
reprimir as infrações terroristas e a 
criminalidade grave, é portanto essencial 
que todos os Estados-Membros adotem 
disposições impondo obrigações às 
transportadoras aéreas que asseguram voos 
internacionais para ou a partir do território 
dos Estados-Membros da União Europeia.

(10) Para prevenir, detetar, investigar e 
reprimir as infrações terroristas e a 
criminalidade grave transnacional, é 
portanto essencial que todos os Estados-
Membros adotem disposições impondo 
obrigações às transportadoras aéreas que 
asseguram voos internacionais específicos
para ou a partir do território dos 
Estados-Membros da União Europeia.

Or. en
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Alteração 82
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) As transportadoras aéreas já 
procedem à recolha e ao tratamento dos 
dados PNR dos seus passageiros para fins 
comerciais. A presente diretiva não deve 
impor às transportadoras aéreas que 
recolham ou conservem dados adicionais 
dos passageiros, nem exigir que os 
passageiros forneçam outros dados para 
além dos que já são fornecidos às 
transportadoras aéreas.

Suprimido

Or. en

Alteração 83
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) As transportadoras aéreas já procedem 
à recolha e ao tratamento dos dados PNR 
dos seus passageiros para fins comerciais. 
A presente diretiva não deve impor às 
transportadoras aéreas que recolham ou 
conservem dados adicionais dos 
passageiros, nem exigir que os passageiros 
forneçam outros dados para além dos que 
já são fornecidos às transportadoras aéreas.

(11) As transportadoras aéreas já procedem 
à recolha e ao tratamento dos dados PNR 
dos seus passageiros para fins comerciais. 
A presente diretiva não deve impor às 
transportadoras aéreas que recolham ou 
conservem dados adicionais dos 
passageiros, nem exigir que os passageiros 
forneçam outros dados para além dos que 
já são fornecidos às transportadoras aéreas.
As transportadoras aéreas que não 
procedem habitualmente à recolha de 
dados no decorrer da sua atividade 
normal para fins comerciais, não devem 
estar sujeitas à obrigatoriedade de 
desenvolvimento de processo de recolha 
de tais dados.
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Or. en

Alteração 84
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Os Estados-Membros devem 
suportar os custos do tratamento e 
transmissão de dados PNR.

Or. en

Alteração 85
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A definição de infrações terroristas 
deve ser retomada dos artigos 1.º a 4.º da 
Decisão-Quadro 2002/475/JAI do 
Conselho relativa à luta contra o 
terrorismo. A definição de criminalidade 
grave deve ser retomada do artigo 2.° da 
Decisão-Quadro 2002/584/JAI do 
Conselho, de 13 de junho de 2002, 
relativa ao mandado de detenção europeu 
e aos processos de entrega entre os 
Estados-Membros. Contudo, os Estados-
Membros podem 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. A definição de 
criminalidade transnacional grave deve 
ser retomada do artigo 2.° da 

Suprimido
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Decisão-Quadro 2002/584/JAI do 
Conselho e da Convenção das Nações 
Unidas contra a criminalidade organizada 
transnacional.

Or. en

Alteração 86
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A definição de infrações terroristas 
deve ser retomada dos artigos 1.º a 4.º da 
Decisão-Quadro 2002/475/JAI do 
Conselho relativa à luta contra o 
terrorismo. A definição de criminalidade
grave deve ser retomada do artigo 2.° da 
Decisão-Quadro 2002/584/JAI do 
Conselho, de 13 de junho de 2002, relativa 
ao mandado de detenção europeu e aos 
processos de entrega entre os Estados-
Membros. Contudo, os Estados-Membros 
podem 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. A 
definição de criminalidade transnacional 
grave deve ser retomada do artigo 2.° da 
Decisão-Quadro 2002/584/JAI do 
Conselho e da Convenção das Nações 
Unidas contra a criminalidade organizada 
transnacional.

(12) A definição de infrações terroristas 
deve ser retomada dos artigos 1.º a 4.º da 
Decisão-Quadro 2002/475/JAI do 
Conselho relativa à luta contra o 
terrorismo. A definição de criminalidade
grave transnacional deve ser retomada do
n.º  2 do artigo 2.° da Decisão-Quadro 
2002/584/JAI do Conselho apenas se for 
punível 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 forem cometidas em 
mais de um Estado-Membro, e da 
Convenção das Nações Unidas contra a 
criminalidade organizada transnacional

Or. en

Justificação

Os dados PNR devem apenas ser tratados para efeitos de prevenção, deteção, investigação e 
ação penal de infrações terroristas e da criminalidade grave transnacional. Os dados PNR 
não devem ser usados para outros fins.
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Alteração 87
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A definição de infrações terroristas 
deve ser retomada dos artigos 1.º a 4.º da 
Decisão-Quadro 2002/475/JAI do 
Conselho relativa à luta contra o 
terrorismo. A definição de criminalidade 
grave deve ser retomada do artigo 2.° da 
Decisão-Quadro 2002/584/JAI do 
Conselho, de 13 de junho de 2002, relativa 
ao mandado de detenção europeu e aos 
processos de entrega entre os Estados-
Membros. Contudo, os Estados-Membros 
podem 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. A 
definição de criminalidade transnacional 
grave deve ser retomada do artigo 2.° da 
Decisão-Quadro 2002/584/JAI do 
Conselho e da Convenção das Nações 
Unidas contra a criminalidade organizada 
transnacional.

(12) A definição de infrações terroristas 
deve ser retomada dos artigos 1.º a 4.º da 
Decisão-Quadro 2002/475/JAI do 
Conselho relativa à luta contra o 
terrorismo. A definição de criminalidade 
grave deve ser retomada do artigo 2.° da 
Decisão-Quadro 2002/584/JAI do 
Conselho, de 13 de junho de 2002, relativa 
ao mandado de detenção europeu e aos 
processos de entrega entre os Estados-
Membros. Contudo, os Estados-Membros 
devem 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. A 
definição de criminalidade transnacional 
grave deve ser retomada do artigo 2.° da 
Decisão-Quadro 2002/584/JAI do 
Conselho e da Convenção das Nações 
Unidas contra a criminalidade organizada 
transnacional.

Or. en

Alteração 88
Axel Voss

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A definição de infrações terroristas 
deve ser retomada dos artigos 1.º a 4.º da 

(12) A definição de infrações terroristas 
deve ser retomada dos artigos 1.º a 4.º da 
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Decisão-Quadro 2002/475/JAI do 
Conselho relativa à luta contra o 
terrorismo. A definição de criminalidade 
grave deve ser retomada do artigo 2.° da 
Decisão-Quadro 2002/584/JAI do 
Conselho, de 13 de junho de 2002, relativa 
ao mandado de detenção europeu e aos 
processos de entrega entre os 
Estados-Membros. Contudo, os
Estados-Membros podem 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. A definição de 
criminalidade transnacional grave deve ser 
retomada do artigo 2.° da Decisão-Quadro 
2002/584/JAI do Conselho e da Convenção 
das Nações Unidas contra a criminalidade 
organizada transnacional.

Decisão-Quadro 2002/475/JAI do 
Conselho relativa à luta contra o 
terrorismo. A definição de criminalidade 
grave deve ser retomada do artigo 2.° da 
Decisão-Quadro 2002/584/JAI do 
Conselho, de 13 de junho de 2002, relativa 
ao mandado de detenção europeu e aos 
processos de entrega entre os 
Estados-Membros. Contudo, a unidade de 
informações de passageiros pode excluir 
infrações menores relativamente às quais o 
tratamento de dados PNR por força da 
presente diretiva não seja conforme com o 
princípio da proporcionalidade. A 
definição de criminalidade transnacional 
grave deve ser retomada do artigo 2.° da 
Decisão-Quadro 2002/584/JAI do 
Conselho e da Convenção das Nações 
Unidas contra a criminalidade organizada 
transnacional.

Or. de

Alteração 89
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A definição de infrações terroristas 
deve ser retomada dos artigos 1.º a 4.º da 
Decisão-Quadro 2002/475/JAI do 
Conselho relativa à luta contra o 
terrorismo. A definição de criminalidade 
grave deve ser retomada do artigo 2.° da 
Decisão-Quadro 2002/584/JAI do 
Conselho, de 13 de junho de 2002, relativa 
ao mandado de detenção europeu e aos 
processos de entrega entre os 
Estados-Membros. Contudo, os 
Estados-Membros podem excluir infrações 
menores relativamente às quais, tendo em 
conta os respetivos sistemas de justiça 

(12) A definição de infrações terroristas 
deve ser retomada do artigo 1.º da 
Decisão-Quadro 2002/475/JAI do 
Conselho relativa à luta contra o 
terrorismo. A definição de criminalidade 
grave transnacional deve ser retomada do 
artigo 2.° da Decisão-Quadro 2002/584/JAI 
do Conselho e da Convenção das Nações 
Unidas contra a Criminalidade 
Organizada Transnacional. os 
Estados-Membros devem excluir infrações 
relativamente às quais, tendo em conta os 
respetivos sistemas de justiça penal, o 
tratamento de dados PNR por força da 
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penal, o tratamento de dados PNR por 
força da presente diretiva não seja 
conforme com o princípio da 
proporcionalidade. A definição de 
criminalidade transnacional grave deve 
ser retomada do artigo 2.° da 
Decisão-Quadro 2002/584/JAI do 
Conselho e da Convenção das Nações 
Unidas contra a criminalidade 
organizada.

presente diretiva não seja conforme com o 
princípio da proporcionalidade.

Or. en

Alteração 90
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A definição de infrações terroristas 
deve ser retomada dos artigos 1.º a 4.º da 
Decisão-Quadro 2002/475/JAI do 
Conselho relativa à luta contra o 
terrorismo. A definição de criminalidade 
grave deve ser retomada do artigo 2.° da 
Decisão-Quadro 2002/584/JAI do 
Conselho, de 13 de junho de 2002, 
relativa ao mandado de detenção europeu 
e aos processos de entrega entre os 
Estados-Membros. Contudo, os Estados-
Membros podem 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. A definição de 
criminalidade transnacional grave deve 
ser retomada do artigo 2.° da 
Decisão-Quadro 2002/584/JAI do 
Conselho e da Convenção das Nações 
Unidas contra a criminalidade organizada 
transnacional.

(12) A definição de infrações terroristas 
deve ser retomada dos artigos 1.º a 4.º da 
Decisão-Quadro 2002/475/JAI do 
Conselho relativa à luta contra o 
terrorismo.
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Or. en

Alteração 91
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A definição de infrações terroristas 
deve ser retomada dos artigos 1.º a 4.º da 
Decisão-Quadro 2002/475/JAI do 
Conselho relativa à luta contra o 
terrorismo. A definição de criminalidade 
grave deve ser retomada do artigo 2.° da 
Decisão-Quadro 2002/584/JAI do 
Conselho, de 13 de junho de 2002, relativa 
ao mandado de detenção europeu e aos 
processos de entrega entre os Estados-
Membros. Contudo, os Estados-Membros 
podem 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. A 
definição de criminalidade transnacional 
grave deve ser retomada do artigo 2.° da 
Decisão-Quadro 2002/584/JAI do 
Conselho e da Convenção das Nações 
Unidas contra a criminalidade organizada 
transnacional.

(12) A definição de infrações terroristas 
deve ser retomada dos artigos 1.º a 4.  da 
Decisão-Quadro 2002/475/JAI do 
Conselho relativa à luta contra o 
terrorismo. A definição de criminalidade 
grave transnacional deve ser retomada do 
artigo 2.° da Decisão-Quadro 2002/584/JAI 
do Conselho e da Convenção das Nações 
Unidas contra a Criminalidade 
Organizada Transnacional. os Estados-
Membros podem excluir infrações 
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.

Or. en

Alteração 92
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Considerando 12
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Texto da Comissão Alteração

(12) A definição de infrações terroristas 
deve ser retomada dos artigos 1.º a 4.º da 
Decisão-Quadro 2002/475/JAI do 
Conselho relativa à luta contra o 
terrorismo. A definição de criminalidade 
grave deve ser retomada do artigo 2.° da 
Decisão-Quadro 2002/584/JAI do 
Conselho, de 13 de junho de 2002, relativa 
ao mandado de detenção europeu e aos 
processos de entrega entre os Estados-
Membros. Contudo, os Estados-Membros 
podem 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. A 
definição de criminalidade transnacional 
grave deve ser retomada do artigo 2.° da 
Decisão-Quadro 2002/584/JAI do 
Conselho e da Convenção das Nações 
Unidas contra a criminalidade organizada 
transnacional.

(12) A definição de infrações terroristas 
deve ser retomada do artigo 1.º da 
Decisão-Quadro 2002/475/JAI do 
Conselho relativa à luta contra o 
terrorismo. A definição de criminalidade 
grave transnacional deve ser retomada do 
artigo 2.° da Decisão-Quadro 2002/584/JAI 
do Conselho e da Convenção das Nações 
Unidas contra a Criminalidade 
Organizada Transnacional. os Estados-
Membros devem excluir infrações 
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.

Or. en

Alteração 93
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Os dados PNR devem ser transferidas
para uma unidade única (unidade de 
informações de passageiros) designada no 
Estado-Membro em causa, de modo a 
assegurar a clareza e a redução de custos 
para as transportadoras aéreas.

Suprimido

Or. en
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Alteração 94
Axel Voss

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Os dados PNR devem ser transferidos
para uma unidade única (unidade de 
informações de passageiros) designada no 
Estado-Membro em causa, de modo a 
assegurar a clareza e a redução de custos 
para as transportadoras aéreas.

(13) Os dados PNR devem ser transferidos 
para uma unidade única (unidade de 
informações de passageiros) designada na 
União Europeia, de modo a assegurar a 
clareza e a redução de custos para as 
transportadoras aéreas.

Or. de

Justificação

A criação de um sistema descentralizado deve ser rejeitada. Tanto os custos relativos à 
criação como os custos correntes de pessoal e de infraestruturas para 27 unidades de 
informações de passageiros são desproporcionalmente elevados em comparação com um 
sistema descentralizado. Competiria a cada Estado-Membro a instituição de um sistema 
descentralizado, tarefa que, num momento de instabilidade económica, iria exigir um esforço 
excessivo, do ponto de vista organizacional e financeiro, a muitos Estados-Membros.

Alteração 95
Tanja Fajon

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Os dados PNR devem ser transferidas
para uma unidade única (unidade de 
informações de passageiros) designada no 
Estado-Membro em causa, de modo a 
assegurar a clareza e a redução de custos 
para as transportadoras aéreas.

(13) Os dados PNR devem ser transferidos
para uma unidade única (unidade de 
informações de passageiros) designada no 
Estado-Membro em causa, de modo a 
assegurar a clareza e a redução de custos 
para as transportadoras aéreas. O 
orçamento geral da União Europeia deve 
apoiar financeiramente, quando 
necessário, os Estados-Membros ou as 
companhias aéreas de passageiros 
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cobrindo os custos da criação, 
funcionamento e manutenção dos seus 
próprios sistemas PNR e da transferência 
de dados PNR.

Or. en

Alteração 96
Ioan Enciu

Proposta de diretiva
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Os Estados-Membros devem 
garantir que são satisfeitos os mais 
elevados padrões de segurança com 
respeito a quaisquer transferências de 
dados PNR ou aos resultados do 
tratamento de dados PNR e aquando do 
seu armazenamento pela unidade de 
informações de passageiros.

Or. ro

Alteração 97
Hubert Pirker, Frank Engel

Proposta de diretiva
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) A Comissão Europeia deverá 
assegurar que todas as instituições e 
organismos da União – tais como aquelas 
agências das quais resulta um encargo 
adicional para os Estados-Membros 
devido às disposições da presente diretiva 
ou às normas de execução daí decorrentes 
– dispõem de recursos financeiros e 
humanos adicionais suficientes.
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Or. de

Alteração 98
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O conteúdo das listas de dados PNR 
solicitados, a transmitir à unidade de 
informações de passageiros, deve ser 
elaborado com o objetivo de refletir as 
exigências legítimas das autoridades 
visando impedir, detetar, investigar e 
reprimir as infrações terroristas ou a 
criminalidade grave, melhorando assim a 
segurança interna na União bem como a 
proteção dos direitos fundamentais dos 
cidadãos, nomeadamente o direito à 
privacidade e à proteção dos dados 
pessoais. Essas listas não devem conter 
dados pessoais suscetíveis de revelar a 
origem racial ou étnica, as opiniões 
políticas, as convicções religiosas ou 
filosóficas, a filiação sindical ou os dados 
relativos à situação médica ou à vida 
sexual da pessoa em causa. Os dados 
PNR devem incluir informações 
pormenorizadas relativas à reserva e ao 
itinerário do passageiro que permitam às 
autoridades competentes identificar os 
passageiros que representam uma ameaça 
para a segurança interna.

Suprimido

Or. en

Alteração 99
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Considerando 14
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Texto da Comissão Alteração

(14) O conteúdo das listas de dados PNR 
solicitados, a transmitir à unidade de 
informações de passageiros, deve ser 
elaborado com o objetivo de refletir as 
exigências legítimas das autoridades 
visando impedir, detetar, investigar e 
reprimir as infrações terroristas ou a 
criminalidade grave, melhorando assim a 
segurança interna na União bem como a 
proteção dos direitos fundamentais dos 
cidadãos, nomeadamente o direito à 
privacidade e à proteção dos dados 
pessoais. Essas listas não devem conter
dados pessoais suscetíveis de revelar a 
origem racial ou étnica, as opiniões 
políticas, as convicções religiosas ou 
filosóficas, a filiação sindical ou os dados 
relativos à situação médica ou à vida 
sexual da pessoa em causa. Os dados 
PNR devem incluir informações 
pormenorizadas relativas à reserva e ao 
itinerário do passageiro que permitam às 
autoridades competentes identificar os 
passageiros que representam uma ameaça 
para a segurança interna.

(14) O conteúdo das listas de dados PNR 
solicitados, a transmitir à unidade de 
informações de passageiros, deve ser 
elaborado com o objetivo de refletir as 
exigências legítimas das autoridades 
visando impedir, detetar, investigar e 
reprimir as infrações terroristas ou a 
criminalidade grave de natureza
transnacional, melhorando assim a 
segurança interna na União bem como a 
proteção dos direitos fundamentais dos 
cidadãos, nomeadamente o direito à 
privacidade e à proteção dos dados 
pessoais em conformidade com a Diretiva 
do Parlamento Europeu e do Conselho de 
[...] relativa à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais pelas 
autoridades competentes com as 
finalidades de prevenção, investigação, 
deteção, repressão de infrações penais e 
execução de sanções penais e à livre 
circulação desses dados e assegurando o 
cumprimento do elevado nível de proteção 
oferecido na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, 
Convenção 108 do Conselho da Europa 
para a Proteção das Pessoas 
relativamente ao Tratamento 
Automatizado de Dados de Caráter 
Pessoal e a Convenção Europeia para a 
proteção dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais. Estas listas 
não devem conter quaisquer dados 
sensíveis.

Or. en

Alteração 100
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Considerando 14
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Texto da Comissão Alteração

(14) O conteúdo das listas de dados PNR 
solicitados, a transmitir à unidade de 
informações de passageiros, deve ser 
elaborado com o objetivo de refletir as 
exigências legítimas das autoridades 
visando impedir, detetar, investigar e 
reprimir as infrações terroristas ou a 
criminalidade grave, melhorando assim a 
segurança interna na União bem como a 
proteção dos direitos fundamentais dos 
cidadãos, nomeadamente o direito à 
privacidade e à proteção dos dados 
pessoais. Essas listas não devem conter 
dados pessoais suscetíveis de revelar a 
origem racial ou étnica, as opiniões 
políticas, as convicções religiosas ou 
filosóficas, a filiação sindical ou os dados 
relativos à situação médica ou à vida 
sexual da pessoa em causa. Os dados PNR 
devem incluir informações 
pormenorizadas relativas à reserva e ao 
itinerário do passageiro que permitam às 
autoridades competentes identificar os 
passageiros que representam uma ameaça 
para a segurança interna.

(14) O conteúdo das listas de dados PNR 
solicitados, a transmitir à unidade de 
informações de passageiros, deve ser 
elaborado com o objetivo de refletir as 
exigências legítimas das autoridades 
visando impedir, detetar, investigar e 
reprimir as infrações terroristas ou a 
criminalidade grave de natureza
transnacional, melhorando assim a 
segurança interna na União bem como a 
proteção dos direitos fundamentais dos 
cidadãos, nomeadamente o direito à 
privacidade e à proteção dos dados 
pessoais. Essas listas não devem conter 
dados pessoais, e em particular quaisquer 
dados suscetíveis de revelar a origem 
sexual, racial, étnica ou social, as
características genéticas, a língua, as 
opiniões políticas, as convicções religiosas 
ou filosóficas, a filiação sindical ou os 
dados relativos à situação médica ou à vida 
sexual da pessoa em causa.

Or. en

Alteração 101
Axel Voss

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O conteúdo das listas de dados PNR 
solicitados, a transmitir à unidade de 
informações de passageiros, deve ser 
elaborado com o objetivo de refletir as 
exigências legítimas das autoridades 
visando impedir, detetar, investigar e 
reprimir as infrações terroristas ou a

(14) O conteúdo dos dados PNR 
solicitados, a transmitir à unidade de 
informações de passageiros, deve ser 
elaborado com o objetivo de refletir as 
exigências legítimas das autoridades 
visando impedir, detetar, investigar e 
reprimir as infrações terroristas ou a 
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criminalidade grave, melhorando assim a 
segurança interna na União, bem como a 
proteção dos direitos fundamentais dos 
cidadãos, nomeadamente o direito à 
privacidade e à proteção dos dados 
pessoais. Essas listas não devem conter 
dados pessoais suscetíveis de revelar a 
origem racial ou étnica, as opiniões 
políticas, as convicções religiosas ou 
filosóficas, a filiação sindical ou os dados 
relativos à situação médica ou à vida 
sexual da pessoa em causa. Os dados PNR 
devem incluir informações pormenorizadas 
relativas à reserva e ao itinerário do 
passageiro que permitam às autoridades 
competentes identificar os passageiros que 
representam uma ameaça para a segurança 
interna.

criminalidade grave, melhorando assim a 
segurança interna na União, bem como a 
proteção dos direitos fundamentais dos 
cidadãos, nomeadamente o direito à 
privacidade e à proteção dos dados 
pessoais. Esses registos não devem conter 
dados pessoais suscetíveis de revelar a 
origem racial ou étnica, as opiniões 
políticas, as convicções religiosas ou 
filosóficas, a filiação sindical ou os dados 
relativos à situação médica ou à vida 
sexual da pessoa em causa. Os dados PNR 
devem incluir informações pormenorizadas 
relativas à reserva e ao itinerário do 
passageiro que permitam às autoridades 
competentes identificar os passageiros que 
representam uma ameaça para a segurança 
interna.

Or. de

Alteração 102
Kinga Göncz

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O conteúdo das listas de dados PNR 
solicitados, a transmitir à unidade de 
informações de passageiros, deve ser 
elaborado com o objetivo de refletir as 
exigências legítimas das autoridades 
visando impedir, detetar, investigar e 
reprimir as infrações terroristas ou a 
criminalidade grave, melhorando assim a 
segurança interna na União bem como a 
proteção dos direitos fundamentais dos 
cidadãos, nomeadamente o direito à 
privacidade e à proteção dos dados 
pessoais. Essas listas não devem conter 
dados pessoais suscetíveis de revelar a 
origem racial ou étnica, as opiniões 
políticas, as convicções religiosas ou 
filosóficas, a filiação sindical ou os dados 

(14) O conteúdo das listas de dados PNR 
solicitados, a transmitir à unidade de 
informações de passageiros, deve ser 
elaborado com o objetivo de refletir as 
exigências legítimas das autoridades 
visando impedir, detetar, investigar e 
reprimir as infrações terroristas ou a 
criminalidade grave, melhorando assim a 
segurança interna na União bem como a 
proteção dos direitos fundamentais dos 
cidadãos, nomeadamente o direito à 
privacidade e à proteção dos dados 
pessoais. Essas listas não devem conter 
dados pessoais sensíveis suscetíveis de 
revelar a origem racial ou étnica, as 
opiniões políticas, as convicções religiosas 
ou filosóficas, a filiação sindical ou os 
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relativos à situação médica ou à vida
sexual da pessoa em causa. Os dados PNR 
devem incluir informações pormenorizadas 
relativas à reserva e ao itinerário do 
passageiro que permitam às autoridades 
competentes identificar os passageiros que 
representam uma ameaça para a segurança 
interna.

dados relativos à situação médica, 
deficiência ou orientação sexual da pessoa 
em causa. Os dados PNR devem incluir 
informações pormenorizadas relativas à 
reserva e ao itinerário do passageiro que 
permitam às autoridades competentes 
identificar os passageiros que representam 
uma ameaça para a segurança interna.

Or. en

Alteração 103
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O conteúdo das listas de dados PNR 
solicitados, a transmitir à unidade de 
informações de passageiros, deve ser 
elaborado com o objetivo de refletir as 
exigências legítimas das autoridades 
visando impedir, detetar, investigar e 
reprimir as infrações terroristas ou a 
criminalidade grave, melhorando assim a 
segurança interna na União bem como a 
proteção dos direitos fundamentais dos 
cidadãos, nomeadamente o direito à 
privacidade e à proteção dos dados 
pessoais. Essas listas não devem conter 
dados pessoais suscetíveis de revelar a 
origem racial ou étnica, as opiniões 
políticas, as convicções religiosas ou 
filosóficas, a filiação sindical ou os dados 
relativos à situação médica ou à vida 
sexual da pessoa em causa. Os dados PNR 
devem incluir informações pormenorizadas 
relativas à reserva e ao itinerário do 
passageiro que permitam às autoridades 
competentes identificar os passageiros que 
representam uma ameaça para a segurança 
interna.

(14) O conteúdo dos dados PNR a 
transmitir à unidade de informações de 
passageiros enumerado no Anexo à 
presente Diretiva deve ser elaborado com 
o objetivo de refletir as exigências 
legítimas das autoridades visando impedir, 
detetar, investigar e reprimir as infrações 
terroristas ou a criminalidade grave 
transnacional, melhorando assim a 
segurança interna na União bem como a 
proteção dos direitos fundamentais das 
pessoas, nomeadamente o direito à 
privacidade e à proteção dos dados 
pessoais. Esses dados não devem conter 
dados pessoais suscetíveis de revelar a 
origem racial ou étnica, as opiniões 
políticas, as convicções religiosas ou 
filosóficas, a filiação sindical ou os dados 
relativos à situação médica ou à vida 
sexual da pessoa em causa. Os dados PNR 
devem incluir informações pormenorizadas 
relativas à reserva e ao itinerário do 
passageiro que permitam às autoridades 
competentes identificar os passageiros que 
representam uma ameaça para a segurança 
interna.
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Or. en

Alteração 104
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O conteúdo das listas de dados PNR 
solicitados, a transmitir à unidade de 
informações de passageiros, deve ser 
elaborado com o objetivo de refletir as 
exigências legítimas das autoridades 
visando impedir, detetar, investigar e 
reprimir as infrações terroristas ou a 
criminalidade grave, melhorando assim a 
segurança interna na União bem como a 
proteção dos direitos fundamentais dos 
cidadãos, nomeadamente o direito à 
privacidade e à proteção dos dados 
pessoais. Essas listas não devem conter 
dados pessoais suscetíveis de revelar a 
origem racial ou étnica, as opiniões 
políticas, as convicções religiosas ou 
filosóficas, a filiação sindical ou os dados 
relativos à situação médica ou à vida 
sexual da pessoa em causa. Os dados PNR 
devem incluir informações pormenorizadas 
relativas à reserva e ao itinerário do 
passageiro que permitam às autoridades 
competentes identificar os passageiros que 
representam uma ameaça para a segurança 
interna.

(14) O conteúdo das listas de dados PNR 
solicitados, a transmitir à unidade de 
informações de passageiros, deve ser 
elaborado com o objetivo de refletir as 
exigências legítimas das autoridades 
visando impedir, detetar, investigar e 
reprimir as infrações terroristas, 
melhorando assim a segurança interna na 
União bem como a proteção dos direitos 
fundamentais dos cidadãos, nomeadamente 
o direito à privacidade e à proteção dos 
dados pessoais. Essas listas não devem 
conter dados pessoais suscetíveis de revelar 
a origem racial ou étnica, as opiniões 
políticas, as convicções religiosas ou 
filosóficas, a filiação sindical ou os dados 
relativos à situação médica ou à vida 
sexual da pessoa em causa. Os dados PNR 
devem incluir informações pormenorizadas 
relativas à reserva e ao itinerário do 
passageiro que permitam às autoridades 
competentes identificar os passageiros que 
representam uma ameaça para a segurança 
interna.

Or. en

Alteração 105
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Considerando 14
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Texto da Comissão Alteração

(14) O conteúdo das listas de dados PNR 
solicitados, a transmitir à unidade de 
informações de passageiros, deve ser 
elaborado com o objetivo de refletir as 
exigências legítimas das autoridades 
visando impedir, detetar, investigar e 
reprimir as infrações terroristas ou a 
criminalidade grave, melhorando assim a 
segurança interna na União bem como a 
proteção dos direitos fundamentais dos 
cidadãos, nomeadamente o direito à 
privacidade e à proteção dos dados 
pessoais. Essas listas não devem conter 
dados pessoais suscetíveis de revelar a 
origem racial ou étnica, as opiniões 
políticas, as convicções religiosas ou 
filosóficas, a filiação sindical ou os dados 
relativos à situação médica ou à vida 
sexual da pessoa em causa. Os dados PNR 
devem incluir informações pormenorizadas 
relativas à reserva e ao itinerário do
passageiro que permitam às autoridades 
competentes identificar os passageiros que 
representam uma ameaça para a segurança 
interna.

(14) O conteúdo dos dados PNR a 
transmitir à unidade de informações de 
passageiros enumerado no Anexo à 
presente Diretiva deve ser elaborado com 
o objetivo de refletir as exigências 
legítimas das autoridades visando impedir, 
detetar, investigar e reprimir as infrações 
terroristas ou a criminalidade grave 
transnacional, melhorando assim a 
segurança interna na União bem como a 
proteção dos direitos fundamentais das 
pessoas, nomeadamente o direito à 
privacidade e à proteção dos dados 
pessoais. Esses dados não devem conter 
dados pessoais suscetíveis de revelar a 
origem racial ou étnica, as opiniões 
políticas, as convicções religiosas ou 
filosóficas, a filiação sindical ou os dados 
relativos à situação médica ou à vida 
sexual da pessoa em causa. Os dados PNR 
devem incluir informações pormenorizadas 
relativas à reserva e ao itinerário do 
passageiro que permitam às autoridades 
competentes identificar os passageiros que 
representam uma ameaça para a segurança 
interna.

Or. en

Alteração 106
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Existem atualmente dois métodos 
possíveis para a transferência de dados: o 
método de transferência por extração 
(pull), através do qual as autoridades 
competentes do Estado que solicita os 
dados podem ter acesso ao sistema de 

Suprimido
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reservas da transportadora aérea e extrair 
uma cópia dos dados necessários, e o 
método de transferência por exportação 
(push), através do qual as transportadoras 
aéreas transmitem os dados PNR 
requeridos à autoridade que os solicita, o 
que permite às transportadoras aéreas 
manter o controlo sobre os tipos de dados 
transmitidos. Considera-se que o método 
de transferência por exportação (push) 
oferece um nível mais elevado de proteção 
dos dados e que deve ser tornado 
obrigatório para todas as transportadoras 
aéreas.

Or. en

Alteração 107
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Existem atualmente dois métodos 
possíveis para a transferência de dados: o 
método de transferência por extração 
(pull), através do qual as autoridades 
competentes do Estado que solicita os 
dados podem ter acesso ao sistema de 
reservas da transportadora aérea e extrair 
uma cópia dos dados necessários, e o 
método de transferência por exportação 
(push), através do qual as transportadoras 
aéreas transmitem os dados PNR 
requeridos à autoridade que os solicita, o 
que permite às transportadoras aéreas 
manter o controlo sobre os tipos de dados 
transmitidos. Considera-se que o método 
de transferência por exportação (push) 
oferece um nível mais elevado de proteção 
dos dados e que deve ser tornado 
obrigatório para todas as transportadoras 
aéreas.

(15) Existem atualmente dois métodos 
possíveis para a transferência de dados: o 
método de transferência por extração 
(pull), através do qual as autoridades 
competentes do Estado que solicita os 
dados podem ter acesso ao sistema de 
reservas da transportadora aérea e extrair 
uma cópia dos dados necessários, e o 
método de transferência por exportação 
(push), através do qual as transportadoras 
aéreas transmitem os dados PNR 
requeridos à autoridade que os solicita, o 
que permite às transportadoras aéreas 
manter o controlo sobre os tipos de dados 
transmitidos. O método de transferência 
por exportação (push) oferece um nível 
mais elevado de proteção dos dados e que 
deve ser tornado obrigatório para todas as 
transportadoras aéreas.
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Or. en

Alteração 108
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Existem atualmente dois métodos 
possíveis para a transferência de dados: o 
método de transferência por extração 
(pull), através do qual as autoridades 
competentes do Estado que solicita os 
dados podem ter acesso ao sistema de 
reservas da transportadora aérea e extrair 
uma cópia dos dados necessários, e o 
método de transferência por exportação 
(push), através do qual as transportadoras 
aéreas transmitem os dados PNR 
requeridos à autoridade que os solicita, o 
que permite às transportadoras aéreas 
manter o controlo sobre os tipos de dados 
transmitidos. Considera-se que o método 
de transferência por exportação (push) 
oferece um nível mais elevado de proteção 
dos dados e que deve ser tornado 
obrigatório para todas as transportadoras 
aéreas.

(15) Existem atualmente dois métodos 
possíveis para a transferência de dados: o 
método de transferência por extração 
(pull), através do qual as autoridades 
competentes do Estado que solicita os 
dados podem ter acesso ao sistema de 
reservas da transportadora aérea e extrair 
uma cópia dos dados necessários, e o 
método de transferência por exportação 
(push), através do qual as transportadoras 
aéreas transmitem os dados PNR 
requeridos à autoridade que os solicita, o 
que permite às transportadoras aéreas 
manter o controlo sobre os tipos de dados 
transmitidos. Considera-se que o método 
de transferência por exportação (push) 
oferece um nível mais elevado de proteção 
dos dados e que deve ser tornado 
obrigatório para todas as transportadoras 
aéreas. O método de transferência por 
extração (pull) deve ser proibido ao 
abrigo da presente Diretiva.

Or. en

Alteração 109
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Existem atualmente dois métodos (15) Existem atualmente dois métodos 
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possíveis para a transferência de dados: o 
método de transferência por extração 
(pull), através do qual as autoridades 
competentes do Estado que solicita os 
dados podem ter acesso ao sistema de 
reservas da transportadora aérea e extrair 
uma cópia dos dados necessários, e o 
método de transferência por exportação 
(push), através do qual as transportadoras 
aéreas transmitem os dados PNR 
requeridos à autoridade que os solicita, o 
que permite às transportadoras aéreas 
manter o controlo sobre os tipos de dados 
transmitidos. Considera-se que o método 
de transferência por exportação (push) 
oferece um nível mais elevado de proteção 
dos dados e que deve ser tornado 
obrigatório para todas as transportadoras 
aéreas.

possíveis para a transferência de dados: o 
método de transferência por extração 
(pull), através do qual as autoridades 
competentes do Estado que solicita os 
dados podem ter acesso ao sistema de 
reservas da transportadora aérea e extrair 
uma cópia dos dados necessários, e o 
método de transferência por exportação 
(push), através do qual as transportadoras 
aéreas transmitem os dados à autoridade 
que os solicita, o que permite às 
transportadoras aéreas manter o controlo 
sobre os tipos de dados transmitidos. o 
método de transferência por exportação 
(push) oferece um nível mais elevado de 
proteção dos dados e que deve tornar-se
obrigatório, não mais de dois anos após a 
entrada em vigor da presente diretiva,
para todas as transportadoras aéreas que já 
recolham e tratem dados PNR para fins 
comerciais e que operem voos comerciais 
para ou a partir do território dos 
Estados-Membros. Caso os dados PNR 
sejam tratados por operadores dos 
Sistemas Informatizados de Reserva 
(SIR), aplica-se o Regulamento (CE) n.º
80/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 14 de janeiro de 2009 
relativo a um código de conduta para os 
sistemas informatizados de reserva1.
_____________
1JO L 35 de 4.2.2009, p. 47. 

Or. en

Alteração 110
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Existem atualmente dois métodos 
possíveis para a transferência de dados: o 

(15) Existem atualmente dois métodos 
possíveis para a transferência de dados: o 
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método de transferência por extração 
(pull), através do qual as autoridades 
competentes do Estado que solicita os 
dados podem ter acesso ao sistema de 
reservas da transportadora aérea e extrair 
uma cópia dos dados necessários, e o 
método de transferência por exportação 
(push), através do qual as transportadoras 
aéreas transmitem os dados PNR
requeridos à autoridade que os solicita, o 
que permite às transportadoras aéreas 
manter o controlo sobre os tipos de dados 
transmitidos. Considera-se que o método 
de transferência por exportação (push) 
oferece um nível mais elevado de proteção 
dos dados e que deve ser tornado 
obrigatório para todas as transportadoras 
aéreas.

método de transferência por extração 
(pull), através do qual as autoridades 
competentes do Estado que solicita os 
dados podem ter acesso ao sistema de 
reservas da transportadora aérea e extrair 
uma cópia dos dados necessários, e o 
método de transferência por exportação 
(push), através do qual as transportadoras 
aéreas transmitem os dados PNR 
requeridos à autoridade que os solicita, o 
que permite às transportadoras aéreas 
manter o controlo sobre os tipos de dados 
transmitidos. Considera-se que o método 
de transferência por exportação (push) 
oferece um nível mais elevado de proteção 
dos dados e que deve ser tornado 
obrigatório, não mais de dois anos após a 
entrada em vigor da presente diretiva,
para todas as transportadoras aéreas que já 
recolham e tratem dados PNR para fins 
comerciais e que realizem voos comerciais 
para e a partir do território dos 
Estados-Membros. Caso os dados PNR 
sejam tratados por operadores dos 
Sistemas Informatizados de Reserva 
(SIR), aplica-se o Regulamento (CE) n.º
80/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 14 de janeiro de 2009 
relativo a um código de conduta para os 
sistemas informatizados de reserva1.
____________
1JO L 35 de 4.2.2009, p. 47. 

Or. en

Alteração 111
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A Comissão apoia as orientações da 
Organização da Aviação Civil 

Suprimido
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Internacional (ICAO) em matéria de 
dados PNR. Essas orientações devem, 
portanto, ser tidas em conta como base 
para a adoção de formatos de dados 
reconhecidos para as transferências de 
dados PNR pelas transportadoras aéreas 
para os Estados-Membros. Tal justifica 
que a Comissão adote, em conformidade 
com o procedimento consultivo previsto 
no Regulamento (UE) n.º… do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
[……………..], esses formatos de dados 
reconhecidos, bem como os protocolos 
correspondentes aplicáveis à 
transferência de dados provenientes das 
transportadoras aéreas.

Or. en

Alteração 112
Kinga Göncz

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A Comissão apoia as orientações da 
Organização da Aviação Civil 
Internacional (ICAO) em matéria de dados 
PNR. Essas orientações devem, portanto, 
ser tidas em conta como base para a adoção 
de formatos de dados reconhecidos para as 
transferências de dados PNR pelas 
transportadoras aéreas para os 
Estados-Membros. Tal justifica que a 
Comissão adote, em conformidade com o 
procedimento consultivo previsto no 
Regulamento (UE) n.º… do Parlamento 
Europeu e do Conselho [……………..], 
esses formatos de dados reconhecidos, bem 
como os protocolos correspondentes 
aplicáveis à transferência de dados 
provenientes das transportadoras aéreas.

(16) A Comissão apoia as orientações da 
Organização da Aviação Civil 
Internacional (ICAO) em matéria de dados 
PNR. Essas orientações devem, portanto, 
ser tidas em conta como base para a adoção 
de formatos de dados reconhecidos para as 
transferências de dados PNR pelas 
transportadoras aéreas para os 
Estados-Membros. Tal justifica que a 
Comissão adote, em conformidade com o 
procedimento consultivo previsto no 
Regulamento (UE) n.º… do Parlamento 
Europeu e do Conselho [……………..], 
esses formatos de dados reconhecidos, bem 
como os protocolos correspondentes 
aplicáveis à transferência de dados 
provenientes das transportadoras aéreas, 
assegurando também o envolvimento do 
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Parlamento Europeu.

Or. en

Alteração 113
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os Estados-Membros devem adotar 
todas as medidas necessárias para 
permitir que as transportadoras aéreas 
cumpram as obrigações que lhes 
incumbem por força da presente diretiva. 
Devem prever sanções dissuasivas, 
efetivas e proporcionais, incluindo 
sanções financeiras, contra as 
transportadoras aéreas que não cumpram 
as suas obrigações relativas à 
transferência de dados PNR. Em caso de 
infrações graves e repetidas suscetíveis de 
afetar negativamente os objetivos 
fundamentais da presente diretiva, essas 
sanções podem incluir, a título 
excecional, medidas como a imobilização, 
apreensão e confisco do meio de 
transporte ou a suspensão temporária ou 
retirada da licença de exploração.

Suprimido

Or. en

Alteração 114
Manfred Weber

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os Estados-Membros devem adotar 
todas as medidas necessárias para permitir 

(17) Os Estados-Membros que utilizam 
dados dos registos de identificação dos 
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que as transportadoras aéreas cumpram as 
obrigações que lhes incumbem por força da 
presente diretiva. Devem prever sanções 
dissuasivas, efetivas e proporcionais, 
incluindo sanções financeiras, contra as 
transportadoras aéreas que não cumpram as 
suas obrigações relativas à transferência de 
dados PNR. Em caso de infrações graves e 
repetidas suscetíveis de afetar 
negativamente os objetivos fundamentais 
da presente diretiva, essas sanções podem 
incluir, a título excecional, medidas como a 
imobilização, apreensão e confisco do 
meio de transporte ou a suspensão 
temporária ou retirada da licença de 
exploração.

passageiros devem adotar todas as medidas 
necessárias para permitir que as 
transportadoras aéreas cumpram as 
obrigações que lhes incumbem por força da 
presente diretiva. Devem prever sanções 
dissuasivas, efetivas e proporcionais, 
incluindo sanções financeiras, contra as 
transportadoras aéreas que não cumpram as 
suas obrigações relativas à transferência de 
dados PNR. Em caso de infrações graves e 
repetidas suscetíveis de afetar 
negativamente os objetivos fundamentais 
da presente diretiva, essas sanções podem 
incluir, a título excecional, medidas como a 
imobilização, apreensão e confisco do 
meio de transporte ou a suspensão 
temporária ou retirada da licença de 
exploração.

Or. de

Alteração 115
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Os Estados-Membros devem tomar 
todas as medidas necessárias a fim de 
permitir que as unidades de informações 
de passageiros cumpram as suas 
obrigações ao abrigo da presente diretiva. 
Devem ser previstas sanções dissuasivas, 
efetivas e proporcionais, incluindo 
sanções criminais pelos Estados-Membros 
contra as unidades de informações dos 
passageiros que não cumpram as suas 
obrigações relativamente ao tratamento 
de dados PNR.

Or. en
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Alteração 116
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Cada Estado-Membro será 
responsável pela avaliação das ameaças 
potenciais relacionadas com as infrações 
terroristas e a criminalidade grave.

Suprimido

Or. en

Alteração 117
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Cada Estado-Membro será 
responsável pela avaliação das ameaças 
potenciais relacionadas com as infrações 
terroristas e a criminalidade grave.

(18) Cada Estado-Membro será 
responsável pela avaliação das ameaças 
potenciais relacionadas com as infrações 
terroristas e a criminalidade grave 
transnacional.

Or. en

Alteração 118
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Cada Estado-Membro será 
responsável pela avaliação das ameaças 
potenciais relacionadas com as infrações 
terroristas e a criminalidade grave.

(18) Cada Estado-Membro será 
responsável pela avaliação das ameaças 
potenciais relacionadas com as infrações 
terroristas.
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Or. en

Alteração 119
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Cada Estado-Membro será 
responsável pela avaliação das ameaças 
potenciais relacionadas com as infrações 
terroristas e a criminalidade grave.

(18) Cada Estado-Membro será 
responsável pela avaliação das ameaças 
potenciais relacionadas com as infrações 
terroristas e a criminalidade grave 
transnacional.

Or. en

Alteração 120
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Para respeitar plenamente o direito à 
proteção dos dados pessoais e o direito à 
não discriminação, não pode ser tomada 
uma decisão suscetível de produzir efeitos 
jurídicos adversos contra uma pessoa ou 
que a afete de forma grave com base 
unicamente no tratamento automatizado 
dos dados PNR. Por outro lado, tal 
decisão não deve ter por base a origem 
racial ou étnica da pessoa, as suas 
convicções religiosas ou filosóficas, 
opiniões políticas, filiação sindical, 
situação médica ou vida sexual.

Suprimido

Or. en
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Alteração 121
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Para respeitar plenamente o direito à 
proteção dos dados pessoais e o direito à 
não discriminação, não pode ser tomada 
uma decisão suscetível de produzir efeitos 
jurídicos adversos contra uma pessoa ou 
que a afete de forma grave com base 
unicamente no tratamento automatizado 
dos dados PNR. Por outro lado, tal decisão 
não deve ter por base a origem racial ou 
étnica da pessoa, as suas convicções 
religiosas ou filosóficas, opiniões políticas, 
filiação sindical, situação médica ou vida
sexual.

(19) Para respeitar plenamente o direito à 
proteção dos dados pessoais e o direito à 
não discriminação, não pode ser tomada 
uma decisão suscetível de produzir efeitos 
jurídicos adversos contra uma pessoa ou 
que a afete de forma grave com base 
unicamente no tratamento automatizado 
dos dados PNR. Por outro lado, tal decisão 
não deve ter por base a origem sexual,
racial, étnica ou social, as características 
genéticas, a língua, as suas convicções 
religiosas ou filosóficas, opiniões políticas, 
filiação sindical, pertença a uma minoria 
nacional, situação médica ou orientação
sexual, tal como é definido no artigo 21.º
da Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia.

Or. en

Alteração 122
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Para respeitar plenamente o direito à 
proteção dos dados pessoais e o direito à 
não discriminação, não pode ser tomada 
uma decisão suscetível de produzir efeitos 
jurídicos adversos contra uma pessoa ou 
que a afete de forma grave com base
unicamente no tratamento automatizado 
dos dados PNR. Por outro lado, tal decisão 
não deve ter por base a origem racial ou 
étnica da pessoa, as suas convicções 

(19) Para respeitar plenamente o direito à 
proteção dos dados pessoais e o direito à 
não discriminação, não pode ser tomada 
uma decisão suscetível de produzir efeitos 
jurídicos adversos contra uma pessoa ou 
que a afete de forma grave com base no 
tratamento automatizado dos dados PNR, 
tratamento segundo critérios 
predeterminados ou qualquer outra forma 
de definição de perfis. Por outro lado, tal 
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religiosas ou filosóficas, opiniões políticas, 
filiação sindical, situação médica ou vida 
sexual.

decisão não deve ter por base a origem 
sexual, racial, étnica ou social, as
características genéticas, a língua, as suas 
convicções religiosas ou filosóficas, 
opiniões políticas, filiação sindical, 
situação médica ou vida sexual.

Or. en

Alteração 123
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os Estados-Membros devem 
partilhar com outros Estados-Membros os 
dados que recebem quando tal 
transferência é necessária para efeitos da 
prevenção, deteção, investigação e 
repressão das infrações terroristas ou da 
criminalidade grave. As disposições da 
presente diretiva não devem prejudicar a 
aplicação de outros instrumentos 
jurídicos da União em matéria de 
intercâmbio de informações entre as 
autoridades policiais e judiciárias, 
designadamente a Decisão 2009/371/JAI 
do Conselho, de 6 de abril de 2009, que 
cria o Serviço Europeu de Polícia 
(Europol), e a Decisão-Quadro 
2006/960/JAI do Conselho, de 
18 de dezembro de 2006, relativa à 
simplificação do intercâmbio de dados e 
informações entre as autoridades de 
aplicação da lei dos Estados-Membros da 
União Europeia. É conveniente que o 
intercâmbio de dados PNR entre os 
serviços responsáveis pela aplicação da lei 
e as autoridades judiciárias sejam regidos 
pelas disposições em matéria de 
cooperação policial e judiciária.

Suprimido

Or. en
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Alteração 124
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os Estados-Membros devem partilhar 
com outros Estados-Membros os dados que 
recebem quando tal transferência é 
necessária para efeitos da prevenção, 
deteção, investigação e repressão das 
infrações terroristas ou da criminalidade 
grave. As disposições da presente diretiva 
não devem prejudicar a aplicação de outros 
instrumentos jurídicos da União em 
matéria de intercâmbio de informações 
entre as autoridades policiais e judiciárias, 
designadamente a Decisão 2009/371/JAI 
do Conselho, de 6 de abril de 2009, que 
cria o Serviço Europeu de Polícia 
(Europol), e a Decisão-Quadro 
2006/960/JAI do Conselho, de 
18 de dezembro de 2006, relativa à 
simplificação do intercâmbio de dados e 
informações entre as autoridades de 
aplicação da lei dos Estados-Membros da 
União Europeia. É conveniente que o 
intercâmbio de dados PNR entre os 
serviços responsáveis pela aplicação da lei 
e as autoridades judiciárias sejam regidos 
pelas disposições em matéria de 
cooperação policial e judiciária.

(20) Os Estados-Membros devem partilhar 
com outros Estados-Membros os dados que 
recebem quando tal transferência é 
necessária para efeitos da prevenção, 
deteção, investigação e repressão das 
infrações terroristas ou da criminalidade 
grave transnacional. As disposições da 
presente diretiva não devem prejudicar a 
aplicação de outros instrumentos jurídicos 
da União em matéria de intercâmbio de 
informações entre as autoridades policiais e 
judiciárias, designadamente a Decisão 
2009/371/JAI do Conselho, de 6 de abril de 
2009, que cria o Serviço Europeu de 
Polícia (Europol), e a Decisão-Quadro 
2006/960/JAI do Conselho, de 
18 de dezembro de 2006, relativa à 
simplificação do intercâmbio de dados e 
informações entre as autoridades de 
aplicação da lei dos Estados-Membros da 
União Europeia. É conveniente que o 
intercâmbio de dados PNR entre os 
serviços responsáveis pela aplicação da lei 
e as autoridades judiciárias sejam regidos 
pelas disposições em matéria de 
cooperação policial e judiciária da Diretiva 
do Parlamento Europeu e do Conselho de 
[...] relativa à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais pelas 
autoridades competentes com as 
finalidades de prevenção, investigação, 
deteção, repressão de infrações penais e 
execução de sanções penais e à livre 
circulação desses dados e assegurando o 
cumprimento do elevado nível de proteção 
oferecido na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia,
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Convenção 108 do Conselho da Europa 
para a Proteção das Pessoas 
relativamente ao Tratamento 
Automatizado de Dados de Caráter 
Pessoal e Convenção Europeia para a 
Proteção dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais. 

Or. en

Alteração 125
Axel Voss

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os Estados-Membros devem partilhar 
com outros Estados-Membros os dados 
que recebem quando tal transferência é 
necessária para efeitos da prevenção, 
deteção, investigação e repressão das 
infrações terroristas ou da criminalidade 
grave. As disposições da presente diretiva 
não devem prejudicar a aplicação de outros 
instrumentos jurídicos da União em 
matéria de intercâmbio de informações 
entre as autoridades policiais e judiciárias, 
designadamente a Decisão 2009/371/JAI 
do Conselho, de 6 de abril de 2009, que 
cria o Serviço Europeu de Polícia 
(Europol), e a Decisão-Quadro 
2006/960/JAI do Conselho, de 18 de 
dezembro de 2006, relativa à simplificação 
do intercâmbio de dados e informações 
entre as autoridades de aplicação da lei dos 
Estados-Membros da União Europeia. É 
conveniente que o intercâmbio de dados 
PNR entre os serviços responsáveis pela 
aplicação da lei e as autoridades judiciárias 
sejam regidos pelas disposições em matéria 
de cooperação policial e judiciária.

(20) A unidade de informações de 
passageiros deve partilhar com os
Estados-Membros os dados que recebem 
quando tal transferência é necessária para 
efeitos da prevenção, deteção, investigação 
e repressão das infrações terroristas ou da 
criminalidade grave. Os Estados-Membros 
devem estar autorizados a trocar entre si 
os dados PNR de acordo com os mesmos 
critérios. As disposições da presente 
diretiva não devem prejudicar a aplicação 
de outros instrumentos jurídicos da União 
em matéria de intercâmbio de informações 
entre as autoridades policiais e judiciárias, 
designadamente a Decisão 2009/371/JAI 
do Conselho, de 6 de abril de 2009, que 
cria o Serviço Europeu de Polícia 
(Europol), e a Decisão-Quadro 
2006/960/JAI do Conselho, de 18 de 
dezembro de 2006, relativa à simplificação 
do intercâmbio de dados e informações 
entre as autoridades de aplicação da lei dos 
Estados-Membros da União Europeia. É 
conveniente que o intercâmbio de dados 
PNR entre os serviços responsáveis pela 
aplicação da lei e as autoridades judiciárias 
sejam regidos pelas disposições em matéria 
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de cooperação policial e judiciária.

Or. de

Alteração 126
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os Estados-Membros devem partilhar 
com outros Estados-Membros os dados que 
recebem quando tal transferência é 
necessária para efeitos da prevenção, 
deteção, investigação e repressão das 
infrações terroristas ou da criminalidade 
grave. As disposições da presente diretiva 
não devem prejudicar a aplicação de 
outros instrumentos jurídicos da União 
em matéria de intercâmbio de 
informações entre as autoridades policiais 
e judiciárias, designadamente a Decisão 
2009/371/JAI do Conselho, de 6 de abril 
de 2009, que cria o Serviço Europeu de 
Polícia (Europol), e a Decisão-Quadro 
2006/960/JAI do Conselho, de 
18 de dezembro de 2006, relativa à 
simplificação do intercâmbio de dados e 
informações entre as autoridades de 
aplicação da lei dos Estados-Membros da 
União Europeia. É conveniente que o 
intercâmbio de dados PNR entre os 
serviços responsáveis pela aplicação da lei 
e as autoridades judiciárias sejam regidos 
pelas disposições em matéria de 
cooperação policial e judiciária.

(20) Os Estados-Membros devem partilhar 
com outros Estados-Membros os dados que 
recebem quando tal transferência é 
necessária para efeitos da prevenção, 
deteção, investigação e repressão das 
infrações terroristas ou da criminalidade 
grave transnacional tal como é definida 
na presente diretiva. É conveniente que o 
intercâmbio de dados PNR entre os 
serviços responsáveis pela aplicação da lei 
e as autoridades judiciárias sejam regidos 
pelas disposições em matéria de 
cooperação policial e judiciária.

Or. en

Alteração 127
Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os Estados-Membros devem partilhar 
com outros Estados-Membros os dados que 
recebem quando tal transferência é 
necessária para efeitos da prevenção, 
deteção, investigação e repressão das 
infrações terroristas ou da criminalidade 
grave. As disposições da presente diretiva 
não devem prejudicar a aplicação de outros 
instrumentos jurídicos da União em 
matéria de intercâmbio de informações 
entre as autoridades policiais e judiciárias, 
designadamente a Decisão 2009/371/JAI 
do Conselho, de 6 de abril de 2009, que 
cria o Serviço Europeu de Polícia 
(Europol), e a Decisão-Quadro 
2006/960/JAI do Conselho, de 
18 de dezembro de 2006, relativa à 
simplificação do intercâmbio de dados e 
informações entre as autoridades de 
aplicação da lei dos Estados-Membros da 
União Europeia. É conveniente que o 
intercâmbio de dados PNR entre os 
serviços responsáveis pela aplicação da lei 
e as autoridades judiciárias sejam regidos 
pelas disposições em matéria de 
cooperação policial e judiciária.

(20) Os Estados-Membros devem partilhar 
com outros Estados-Membros os dados que 
recebem quando tal transferência é 
necessária para efeitos da prevenção, 
deteção, investigação e repressão das 
infrações terroristas. As disposições da 
presente diretiva não devem prejudicar a 
aplicação de outros instrumentos jurídicos 
da União em matéria de intercâmbio de 
informações entre as autoridades policiais e 
judiciárias, designadamente a Decisão 
2009/371/JAI do Conselho, de 6 de abril de 
2009, que cria o Serviço Europeu de 
Polícia (Europol), e a Decisão-Quadro 
2006/960/JAI do Conselho, de 
18 de dezembro de 2006, relativa à 
simplificação do intercâmbio de dados e 
informações entre as autoridades de 
aplicação da lei dos Estados-Membros da 
União Europeia. É conveniente que o 
intercâmbio de dados PNR entre os 
serviços responsáveis pela aplicação da lei 
e as autoridades judiciárias sejam regidos 
pelas disposições em matéria de 
cooperação policial e judiciária.

Or. en

Alteração 128
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os Estados-Membros devem partilhar 
com outros Estados-Membros os dados que 
recebem quando tal transferência é 
necessária para efeitos da prevenção, 

(20) Os Estados-Membros devem partilhar 
com outros Estados-Membros os dados que 
recebem quando tal transferência é 
necessária para efeitos da prevenção, 
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deteção, investigação e repressão das 
infrações terroristas ou da criminalidade 
grave. As disposições da presente diretiva 
não devem prejudicar a aplicação de outros 
instrumentos jurídicos da União em 
matéria de intercâmbio de informações 
entre as autoridades policiais e judiciárias, 
designadamente a Decisão 2009/371/JAI 
do Conselho, de 6 de abril de 2009, que 
cria o Serviço Europeu de Polícia 
(Europol), e a Decisão-Quadro 
2006/960/JAI do Conselho, de 
18 de dezembro de 2006, relativa à 
simplificação do intercâmbio de dados e 
informações entre as autoridades de 
aplicação da lei dos Estados-Membros da 
União Europeia. É conveniente que o 
intercâmbio de dados PNR entre os 
serviços responsáveis pela aplicação da lei 
e as autoridades judiciárias sejam regidos 
pelas disposições em matéria de 
cooperação policial e judiciária.

deteção, investigação e repressão das 
infrações terroristas ou da criminalidade 
grave transnacional. As disposições da 
presente diretiva não devem prejudicar a 
aplicação de outros instrumentos jurídicos 
da União em matéria de intercâmbio de 
informações entre as autoridades policiais e 
judiciárias, designadamente a Decisão 
2009/371/JAI do Conselho, de 6 de abril de 
2009, que cria o Serviço Europeu de 
Polícia (Europol), e a Decisão-Quadro 
2006/960/JAI do Conselho, de 
18 de dezembro de 2006, relativa à 
simplificação do intercâmbio de dados e 
informações entre as autoridades de 
aplicação da lei dos Estados-Membros da 
União Europeia. É conveniente que o 
intercâmbio de dados PNR entre os 
serviços responsáveis pela aplicação da lei 
e as autoridades judiciárias sejam regidos 
pelas disposições em matéria de 
cooperação policial e judiciária.

Or. en

Alteração 129
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os Estados-Membros devem partilhar 
com outros Estados-Membros os dados que 
recebem quando tal transferência é 
necessária para efeitos da prevenção, 
deteção, investigação e repressão das 
infrações terroristas ou da criminalidade 
grave. As disposições da presente diretiva 
não devem prejudicar a aplicação de outros 
instrumentos jurídicos da União em 
matéria de intercâmbio de informações 
entre as autoridades policiais e judiciárias, 
designadamente a Decisão 2009/371/JAI 
do Conselho, de 6 de abril de 2009, que 

(20) Os Estados-Membros devem partilhar 
com outros Estados-Membros os dados que 
recebem quando tal transferência é 
necessária para efeitos da prevenção, 
deteção, investigação e repressão das 
infrações terroristas ou da criminalidade 
grave transnacional. As disposições da 
presente diretiva não devem prejudicar a 
aplicação de outros instrumentos jurídicos 
da União em matéria de intercâmbio de 
informações entre as autoridades policiais e 
judiciárias, designadamente a Decisão 
2009/371/JAI do Conselho, de 6 de abril de 
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cria o Serviço Europeu de Polícia 
(Europol), e a Decisão-Quadro 
2006/960/JAI do Conselho, de 
18 de dezembro de 2006, relativa à 
simplificação do intercâmbio de dados e 
informações entre as autoridades de 
aplicação da lei dos Estados-Membros da 
União Europeia. É conveniente que o 
intercâmbio de dados PNR entre os 
serviços responsáveis pela aplicação da lei 
e as autoridades judiciárias sejam regidos 
pelas disposições em matéria de 
cooperação policial e judiciária.

2009, que cria o Serviço Europeu de 
Polícia (Europol), e a Decisão-Quadro 
2006/960/JAI do Conselho, de 
18 de dezembro de 2006, relativa à 
simplificação do intercâmbio de dados e 
informações entre as autoridades de 
aplicação da lei dos Estados-Membros da 
União Europeia. É conveniente que o 
intercâmbio de dados PNR entre os 
serviços responsáveis pela aplicação da lei 
e as autoridades judiciárias sejam regidos 
pelas disposições em matéria de 
cooperação policial e judiciária.

Or. en

Alteração 130
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) O período de conservação dos dados 
PNR deve ser adequado aos objetivos de 
prevenção, deteção, investigação e 
repressão das infrações terroristas e da 
criminalidade grave. Devido à natureza e 
utilizações dos dados PNR, é 
indispensável que estes sejam conservados 
durante um período suficientemente 
longo para permitir a realização de 
análises e a sua utilização no quadro de 
investigações. Para evitar uma utilização 
desproporcionada, é importante que, após 
um período inicial, os dados sejam 
tornados anónimos e apenas fiquem 
acessíveis em condições muito rigorosas e 
limitadas.

Suprimido

Or. en
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Alteração 131
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) O período de conservação dos dados 
PNR deve ser adequado aos objetivos de 
prevenção, deteção, investigação e 
repressão das infrações terroristas e da 
criminalidade grave. Devido à natureza e 
utilizações dos dados PNR, é 
indispensável que estes sejam conservados 
durante um período suficientemente 
longo para permitir a realização de 
análises e a sua utilização no quadro de 
investigações. Para evitar uma utilização 
desproporcionada, é importante que, após 
um período inicial, os dados sejam 
tornados anónimos e apenas fiquem 
acessíveis em condições muito rigorosas e 
limitadas.

(21) O período de conservação dos dados 
PNR deve ser necessário e adequado aos 
objetivos de prevenção, deteção, 
investigação e repressão das infrações 
terroristas e da criminalidade grave 
transnacional. Para evitar uma utilização 
desproporcionada, é importante que, após 
um período inicial, os dados sejam 
despersonalizados e apenas fiquem 
acessíveis em condições muito rigorosas e 
limitadas.

Or. en

Alteração 132
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) O período de conservação dos dados 
PNR deve ser adequado aos objetivos de 
prevenção, deteção, investigação e 
repressão das infrações terroristas e da 
criminalidade grave. Devido à natureza e 
utilizações dos dados PNR, é indispensável 
que estes sejam conservados durante um 
período suficientemente longo para 
permitir a realização de análises e a sua 
utilização no quadro de investigações. 
Para evitar uma utilização 

(21) O período de conservação dos dados 
PNR deve ser adequado aos objetivos de 
prevenção, deteção, investigação e 
repressão das infrações terroristas e da 
criminalidade grave. Devido à natureza e 
utilizações dos dados PNR, é indispensável 
que estes sejam conservados durante um 
período suficientemente longo para 
permitir a realização de análises e a sua 
utilização no quadro de investigações.
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desproporcionada, é importante que, após 
um período inicial, os dados sejam 
tornados anónimos e apenas fiquem 
acessíveis em condições muito rigorosas e 
limitadas.

Or. en

Alteração 133
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) O período de conservação dos dados 
PNR deve ser adequado aos objetivos de 
prevenção, deteção, investigação e 
repressão das infrações terroristas e da 
criminalidade grave. Devido à natureza e 
utilizações dos dados PNR, é 
indispensável que estes sejam conservados 
durante um período suficientemente 
longo para permitir a realização de 
análises e a sua utilização no quadro de 
investigações. Para evitar uma utilização 
desproporcionada, é importante que, após 
um período inicial, os dados sejam 
tornados anónimos e apenas fiquem 
acessíveis em condições muito rigorosas e 
limitadas.

(21) O período de conservação dos dados 
PNR deve ser adequado aos objetivos de 
prevenção, deteção, investigação e 
repressão das infrações terroristas e da 
criminalidade grave transnacional. Para 
evitar uma utilização desproporcionada, é 
importante que, após um período inicial, os 
dados sejam tornados anónimos 
permanentemente e apenas fiquem 
acessíveis em condições muito rigorosas e 
limitadas.

Or. en

Alteração 134
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) O período de conservação dos dados (21) O período de conservação dos dados 
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PNR deve ser adequado aos objetivos de 
prevenção, deteção, investigação e 
repressão das infrações terroristas e da 
criminalidade grave. Devido à natureza e 
utilizações dos dados PNR, é indispensável 
que estes sejam conservados durante um 
período suficientemente longo para 
permitir a realização de análises e a sua 
utilização no quadro de investigações. Para 
evitar uma utilização desproporcionada, é 
importante que, após um período inicial, os 
dados sejam tornados anónimos e apenas 
fiquem acessíveis em condições muito 
rigorosas e limitadas.

PNR deve ser adequado aos objetivos de 
prevenção, deteção, investigação e 
repressão das infrações terroristas e da 
criminalidade grave transnacional. Devido 
à natureza e utilizações dos dados PNR, é 
indispensável que estes sejam conservados 
durante um período suficientemente longo 
para permitir a realização de análises e a 
sua utilização no quadro de investigações. 
Para evitar uma utilização 
desproporcionada, é importante que, após 
um período inicial, os dados sejam 
tornados totalmente anónimos.

Or. en

Alteração 135
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) O período de conservação dos dados 
PNR deve ser adequado aos objetivos de 
prevenção, deteção, investigação e 
repressão das infrações terroristas e da 
criminalidade grave. Devido à natureza e 
utilizações dos dados PNR, é indispensável 
que estes sejam conservados durante um 
período suficientemente longo para 
permitir a realização de análises e a sua 
utilização no quadro de investigações. Para 
evitar uma utilização desproporcionada, é 
importante que, após um período inicial, os 
dados sejam tornados anónimos e apenas 
fiquem acessíveis em condições muito 
rigorosas e limitadas.

(21) O período de conservação dos dados 
PNR deve ser adequado aos objetivos de 
prevenção, deteção, investigação e 
repressão das infrações terroristas. Devido 
à natureza e utilizações dos dados PNR, é 
indispensável que estes sejam conservados 
durante um período suficientemente longo 
para permitir a realização de análises e a 
sua utilização no quadro de investigações. 
Para evitar uma utilização 
desproporcionada, é importante que, após 
um período inicial, os dados sejam 
tornados anónimos e apenas fiquem 
acessíveis em condições muito rigorosas e 
limitadas.

Or. en
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Alteração 136
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) O período de conservação dos dados 
PNR deve ser adequado aos objetivos de 
prevenção, deteção, investigação e 
repressão das infrações terroristas e da 
criminalidade grave. Devido à natureza e 
utilizações dos dados PNR, é indispensável 
que estes sejam conservados durante um 
período suficientemente longo para 
permitir a realização de análises e a sua 
utilização no quadro de investigações. 
Para evitar uma utilização 
desproporcionada, é importante que, após 
um período inicial, os dados sejam 
tornados anónimos e apenas fiquem 
acessíveis em condições muito rigorosas e 
limitadas.

(21) O período de conservação dos dados 
PNR deve ser adequado aos objetivos de 
prevenção, deteção, investigação e 
repressão das infrações terroristas e da 
criminalidade grave transnacional. Devido 
à natureza e utilizações dos dados PNR, é 
indispensável que estes sejam conservados 
durante um período suficientemente longo 
para permitir a realização de análises e a 
sua utilização no quadro de investigações.

Or. en

Alteração 137
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Quando tenham sido transferidos 
dados PNR específicos para uma 
autoridade competente e sejam utilizados 
no quadro de determinadas investigações 
ou processos penais, o período de 
conservação dos dados por essa 
autoridade deve ser regido pela legislação 
do Estado-Membro em causa, 
independentemente dos períodos de 
conservação previstos na presente 
diretiva.

Suprimido
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Or. en

Alteração 138
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Em cada Estado-Membro, o 
tratamento dos dados PNR realizado a 
nível nacional pela unidade de 
informações de passageiros e pelas 
autoridades competentes deve estar sujeito 
a uma norma de proteção dos dados 
pessoais, prevista pelo direito nacional, 
que seja conforme com a Decisão-Quadro 
2008/977/JAI do Conselho, de 27 de 
novembro de 2008, relativa à proteção dos 
dados pessoais tratados no âmbito da 
cooperação policial e judiciária em 
matéria penal («Decisão-Quadro 
2008/977/JAI»).

Suprimido

Or. en

Alteração 139
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Em cada Estado-Membro, o 
tratamento dos dados PNR realizado a 
nível nacional pela unidade de informações 
de passageiros e pelas autoridades 
competentes deve estar sujeito a uma 
norma de proteção dos dados pessoais, 
prevista pelo direito nacional, que seja 
conforme com a Decisão-Quadro 
2008/977/JAI do Conselho, de 27 de 

(23) Em cada Estado-Membro, o 
tratamento dos dados PNR realizado a 
nível nacional pela unidade de informações 
de passageiros e pelas autoridades 
competentes deve estar sujeito a uma 
norma de proteção dos dados pessoais, 
prevista pelo direito nacional, que seja 
conforme com a Diretiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho de [...] relativa à 



AM\898279PT.doc 65/102 PE486.017v02-00

PT

novembro de 2008, relativa à proteção dos 
dados pessoais tratados no âmbito da 
cooperação policial e judiciária em 
matéria penal («Decisão-Quadro 
2008/977/JAI»).

proteção das pessoas singulares no que diz 
respeito ao tratamento de dados pessoais
pelas autoridades competentes com as 
finalidades de prevenção, investigação, 
deteção, repressão de infrações penais e 
execução de sanções penais e à livre 
circulação desses dados e assegurando o 
cumprimento do elevado nível de proteção 
oferecido na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, 
Convenção 108 do Conselho da Europa 
para a Proteção das Pessoas 
relativamente ao Tratamento 
Automatizado de Dados de Caráter 
Pessoal e Convenção Europeia para a 
Proteção dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais.

Or. en

Justificação

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

Alteração 140
Axel Voss

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Em cada Estado-Membro, o 
tratamento dos dados PNR realizado a 
nível nacional pela unidade de 
informações de passageiros e pelas 
autoridades competentes deve estar sujeito 
a uma norma de proteção dos dados 
pessoais, prevista pelo direito nacional, que 
seja conforme com a Decisão-Quadro 
2008/977/JAI do Conselho, de 27 de 
novembro de 2008, relativa à proteção dos 
dados pessoais tratados no âmbito da 

(23) Em cada Estado-Membro, o 
tratamento dos dados PNR realizado a 
nível nacional pelas autoridades 
competentes deve estar sujeito a uma 
norma de proteção dos dados pessoais, 
prevista pelo direito nacional, que seja 
conforme com a Decisão-Quadro 
2008/977/JAI do Conselho, de 27 de 
novembro de 2008, relativa à proteção dos 
dados pessoais tratados no âmbito da 
cooperação policial e judiciária em matéria 
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cooperação policial e judiciária em matéria 
penal («Decisão-Quadro 2008/977/JAI»).

penal («Decisão-Quadro 2008/977/JAI»).

Or. de

Alteração 141
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Em cada Estado-Membro, o 
tratamento dos dados PNR realizado a 
nível nacional pela unidade de informações 
de passageiros e pelas autoridades 
competentes deve estar sujeito a uma 
norma de proteção dos dados pessoais, 
prevista pelo direito nacional, que seja 
conforme com a Decisão-Quadro 
2008/977/JAI do Conselho, de 27 de 
novembro de 2008, relativa à proteção dos 
dados pessoais tratados no âmbito da 
cooperação policial e judiciária em matéria 
penal («Decisão-Quadro 2008/977/JAI»).

(23) Em cada Estado-Membro, o 
tratamento dos dados PNR realizado a 
nível nacional pela unidade de informações 
de passageiros e pelas autoridades 
competentes deve estar sujeito a uma 
norma de proteção dos dados pessoais, 
prevista pelo direito nacional, que seja 
conforme com a Decisão-Quadro 
2008/977/JAI do Conselho, de 27 de 
novembro de 2008, relativa à proteção dos 
dados pessoais tratados no âmbito da 
cooperação policial e judiciária em matéria 
penal («Decisão-Quadro 2008/977/JAI») e 
Diretiva 95/46/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 24 de outubro 
de 1995, relativa à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados1.

_____________
1 JO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

Or. en

Alteração 142
Véronique Mathieu

Proposta de diretiva
Considerando 23-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(23-A) As transportadoras aéreas que 
recolhem os dados de contacto dos 
passageiros que tenham reservado os 
respetivos bilhetes através de uma agência 
de viagens não devem poder utilizar esses 
dados para fins comerciais.

Or. fr

Justificação

Uma transportadora aérea não pode utilizar as informações de contacto dos passageiros 
para fins comerciais dado que estes últimos apenas os transmitiram, com conhecimento de 
causa, a uma agência de viagens.

Alteração 143
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Tendo em consideração o direito à 
proteção dos dados pessoais, é necessário 
que o direito das pessoas cujos dados PNR 
são tratados, nomeadamente os direitos de 
acesso, retificação, apagamento ou 
bloqueio, bem como os direitos a 
reparação e a recurso judicial, sejam 
conformes com a Decisão-Quadro 
2008/977/JAI.

Suprimido

Or. en

Alteração 144
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Considerando 24
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Texto da Comissão Alteração

(24) Tendo em consideração o direito à 
proteção dos dados pessoais, é necessário 
que o direito das pessoas cujos dados PNR 
são tratados, nomeadamente os direitos de 
acesso, retificação, apagamento ou 
bloqueio, bem como os direitos a reparação 
e a recurso judicial, sejam conformes com 
a Decisão-Quadro 2008/977/JAI.

(24) Tendo em consideração o direito à 
proteção dos dados pessoais, é necessário 
que o direito das pessoas cujos dados PNR 
são tratados, nomeadamente os direitos de 
acesso, retificação, apagamento ou 
bloqueio, bem como os direitos a reparação 
e a recurso judicial, sejam conformes com 
a 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 com as 
finalidades de prevenção, investigação, 
deteção, repressão de infrações penais e 
execução de sanções penais e à livre 
circulação desses dados e assegurando o 
cumprimento do elevado nível de proteção 
oferecido na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, 
Convenção 108 do Conselho da Europa 
para a Proteção das Pessoas 
relativamente ao Tratamento 
Automatizado de Dados de Caráter 
Pessoal e Convenção Europeia para a 
Proteção dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais.

Or. en

Justificação

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

Alteração 145
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Considerando 24
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Texto da Comissão Alteração

(24) Tendo em consideração o direito à 
proteção dos dados pessoais, é necessário 
que o direito das pessoas cujos dados PNR 
são tratados, nomeadamente os direitos de 
acesso, retificação, apagamento ou 
bloqueio, bem como os direitos a reparação 
e a recurso judicial, sejam conformes com 
a Decisão-Quadro 2008/977/JAI.

(24) Tendo em consideração o direito à 
proteção dos dados pessoais, é necessário 
que o direito das pessoas cujos dados PNR 
são tratados, nomeadamente os direitos de 
acesso, retificação, apagamento ou 
bloqueio, bem como os direitos a reparação 
e a recurso judicial, sejam conformes com 
a Decisão-Quadro 2008/977/JAI e a 
Diretiva 95/46/CE.

Or. en

Alteração 146
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Tendo em conta o direito dos 
passageiros a serem informados do 
tratamento dos seus dados pessoais, os 
Estados-Membros devem assegurar que 
estes recebam uma informação precisa 
sobre a recolha de dados PNR e a sua 
transferência para a unidade de 
informações de passageiros.

Suprimido

Or. en

Alteração 147
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Tendo em conta o direito dos 
passageiros a serem informados do 

(25) Tendo em conta o direito dos 
passageiros a serem informados do 
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tratamento dos seus dados pessoais, os 
Estados-Membros devem assegurar que 
estes recebam uma informação precisa 
sobre a recolha de dados PNR e a sua 
transferência para a unidade de 
informações de passageiros.

tratamento dos seus dados pessoais, os 
Estados-Membros devem assegurar que 
estes recebam oportunamente e de forma 
transparente uma informação precisa e 
completa sobre a recolha de dados PNR e a 
sua transferência para a unidade de 
informações de passageiros.

Or. en

Alteração 148
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) Os Estados-Membros devem 
assegurar que os custos resultantes das 
medidas tomadas para utilizar dados PNR 
não são imputados aos passageiros.

Or. en

Alteração 149
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Os Estados-Membros só devem ser 
autorizados a transferir dados PNR para 
países terceiros caso a caso e em 
conformidade com a Decisão-Quadro 
2008/977/JAI. Para assegurar a proteção 
dos dados pessoais, essas transferências 
devem ser sujeitas a requisitos adicionais 
relativos à sua finalidade, à natureza da 
autoridade destinatária e às garantias 
aplicáveis aos dados pessoais transferidos 
para o país terceiro.

Suprimido
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Or. en

Alteração 150
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Os Estados-Membros só devem ser 
autorizados a transferir dados PNR para 
países terceiros caso a caso e em 
conformidade com a Decisão-Quadro 
2008/977/JAI. Para assegurar a proteção 
dos dados pessoais, essas transferências 
devem ser sujeitas a requisitos adicionais 
relativos à sua finalidade, à natureza da 
autoridade destinatária e às garantias 
aplicáveis aos dados pessoais transferidos 
para o país terceiro.

(26) Os Estados-Membros só devem ser 
autorizados a transferir dados PNR para 
países terceiros caso a caso, se a 
transferência for necessária e 
proporcional à prevenção, investigação, 
deteção, repressão ou repressão das 
infrações terroristas ou da criminalidade 
grave transnacional, em conformidade 
com a 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 
com as finalidades de prevenção, 
investigação, deteção, repressão de 
infrações penais e execução de sanções 
penais e à livre circulação desses dados, e 
sujeitos a autorização judicial prévia. Para 
assegurar a proteção dos dados pessoais, 
essas transferências devem ser sujeitas a 
requisitos adicionais relativos à sua 
finalidade, à natureza da autoridade 
destinatária e às garantias aplicáveis aos 
dados pessoais transferidos para o país 
terceiro, assegurando o cumprimento do 
elevado nível de proteção oferecido na 
Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia, Convenção 108 do 
Conselho da Europa para a Proteção das 
Pessoas relativamente ao Tratamento 
Automatizado de Dados de Caráter 
Pessoal e Convenção Europeia para a 
Proteção dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais.

Or. en



PE486.017v02-00 72/102 AM\898279PT.doc

PT

Alteração 151
Axel Voss

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Os Estados-Membros só devem ser 
autorizados a transferir dados PNR para 
países terceiros caso a caso e em 
conformidade com a Decisão-Quadro 
2008/977/JAI. Para assegurar a proteção 
dos dados pessoais, essas transferências 
devem ser sujeitas a requisitos adicionais 
relativos à sua finalidade, à natureza da 
autoridade destinatária e às garantias 
aplicáveis aos dados pessoais transferidos 
para o país terceiro.

(26) A unidade de informações de 
passageiros só deve ser autorizada a 
transferir dados PNR para países terceiros 
caso a caso e em conformidade com a 
Decisão-Quadro 2008/977/JAI. Para 
assegurar a proteção dos dados pessoais, 
essas transferências devem ser sujeitas a 
requisitos adicionais relativos à sua 
finalidade, à natureza da autoridade 
destinatária e às garantias aplicáveis aos 
dados pessoais transferidos para o país 
terceiro.

Or. de

Alteração 152
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Os Estados-Membros só devem ser 
autorizados a transferir dados PNR para 
países terceiros caso a caso e em 
conformidade com a Decisão-Quadro 
2008/977/JAI. Para assegurar a proteção 
dos dados pessoais, essas transferências 
devem ser sujeitas a requisitos adicionais 
relativos à sua finalidade, à natureza da 
autoridade destinatária e às garantias 
aplicáveis aos dados pessoais transferidos 
para o país terceiro.

(26) Os Estados-Membros só devem ser 
autorizados a transferir dados PNR para 
países terceiros caso a caso e em 
conformidade com a Decisão-Quadro 
2008/977/JAI e com a legislação relativa à 
proteção de dados da União.

Or. en
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Alteração 153
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) A transmissão dos dados PNR deve 
ser limitada aos casos em que esta é 
indispensável para prevenção e deteção de 
infrações terroristas específicas e, caso 
estejam envolvidos países terceiros, 
apenas se forem conformes à legislação 
europeia relativa à proteção de dados.

Or. en

Alteração 154
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) As autoridades de controlo nacionais 
que tenham sido criadas em aplicação da 
Decisão-Quadro 2008/977/JAI devem ser 
igualmente responsáveis por prestar 
aconselhamento quanto às disposições da 
presente diretiva e fiscalizar a sua 
aplicação e implementação.

Suprimido

Or. en

Alteração 155
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Considerando 27
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Texto da Comissão Alteração

(27) As autoridades de controlo nacionais 
que tenham sido criadas em aplicação da 
Decisão-Quadro 2008/977/JAI devem ser 
igualmente responsáveis por prestar 
aconselhamento quanto às disposições da 
presente diretiva e fiscalizar a sua 
aplicação e implementação.

(27) As autoridades de controlo nacionais 
que venham a ser criadas em aplicação 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 e 
repressão de infrações penais ou de 
execução de sanções penais, e à livre 
circulação desses dados devem ser 
igualmente responsáveis por prestar 
aconselhamento quanto às disposições da 
presente diretiva e fiscalizar a sua 
aplicação e implementação. As autoridades 
nacionais de proteção de dados são 
responsáveis pelo aconselhamento e 
monitorização da aplicação e 
implementação das disposições de 
proteção de dados da presente diretiva.

Or. en

Alteração 156
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A presente diretiva não obsta a que 
os Estados-Membros possam prever, ao 
abrigo do direito nacional, um sistema de 
recolha e tratamento dos dados PNR para 
objetivos diferentes dos previstos na 
presente diretiva, ou recolher, junto de 
outros transportadores para além dos 
especificados na diretiva, dados relativos 
aos voos internos e tratá-los, sob reserva 
do respeito das disposições aplicáveis em 
matéria de proteção de dados e desde que 
a referida legislação nacional seja 

Suprimido
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conforme com o acervo da União. A 
questão da recolha dos dados PNR no 
quadro dos voos internos deve ser objeto 
de uma reflexão específica no futuro.

Or. en

Alteração 157
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A presente diretiva não obsta a que 
os Estados-Membros possam prever, ao 
abrigo do direito nacional, um sistema de 
recolha e tratamento dos dados PNR para 
objetivos diferentes dos previstos na 
presente diretiva, ou recolher, junto de 
outros transportadores para além dos 
especificados na diretiva, dados relativos 
aos voos internos e tratá-los, sob reserva 
do respeito das disposições aplicáveis em 
matéria de proteção de dados e desde que 
a referida legislação nacional seja 
conforme com o acervo da União. A 
questão da recolha dos dados PNR no 
quadro dos voos internos deve ser objeto 
de uma reflexão específica no futuro.

Suprimido

Or. en

Alteração 158
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A presente diretiva não obsta a que 
os Estados-Membros possam prever, ao 

Suprimido
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abrigo do direito nacional, um sistema de 
recolha e tratamento dos dados PNR para 
objetivos diferentes dos previstos na 
presente diretiva, ou recolher, junto de 
outros transportadores para além dos 
especificados na diretiva, dados relativos 
aos voos internos e tratá-los, sob reserva 
do respeito das disposições aplicáveis em 
matéria de proteção de dados e desde que 
a referida legislação nacional seja 
conforme com o acervo da União. A 
questão da recolha dos dados PNR no 
quadro dos voos internos deve ser objeto 
de uma reflexão específica no futuro.

Or. en

Alteração 159
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A presente diretiva não obsta a que 
os Estados-Membros possam prever, ao 
abrigo do direito nacional, um sistema de 
recolha e tratamento dos dados PNR para 
objetivos diferentes dos previstos na 
presente diretiva, ou recolher, junto de 
outros transportadores para além dos 
especificados na diretiva, dados relativos 
aos voos internos e tratá-los, sob reserva 
do respeito das disposições aplicáveis em 
matéria de proteção de dados e desde que 
a referida legislação nacional seja 
conforme com o acervo da União. A 
questão da recolha dos dados PNR no 
quadro dos voos internos deve ser objeto 
de uma reflexão específica no futuro.

Suprimido

Or. en
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Alteração 160
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A presente diretiva não obsta a que 
os Estados-Membros possam prever, ao 
abrigo do direito nacional, um sistema de 
recolha e tratamento dos dados PNR para 
objetivos diferentes dos previstos na 
presente diretiva, ou recolher, junto de 
outros transportadores para além dos 
especificados na diretiva, dados relativos 
aos voos internos e tratá-los, sob reserva 
do respeito das disposições aplicáveis em 
matéria de proteção de dados e desde que 
a referida legislação nacional seja 
conforme com o acervo da União. A 
questão da recolha dos dados PNR no 
quadro dos voos internos deve ser objeto 
de uma reflexão específica no futuro.

Suprimido

Or. en

Alteração 161
Axel Voss

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A presente diretiva não obsta a que 
os Estados-Membros possam prever, ao 
abrigo do direito nacional, um sistema de 
recolha e tratamento dos dados PNR para 
objetivos diferentes dos previstos na 
presente diretiva, ou recolher, junto de 
outros transportadores para além dos 
especificados na diretiva, dados relativos 
aos voos internos e tratá-los, sob reserva 
do respeito das disposições aplicáveis em 
matéria de proteção de dados e desde que 

Suprimido
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a referida legislação nacional seja 
conforme com o acervo da União. A 
questão da recolha dos dados PNR no 
quadro dos voos internos deve ser objeto 
de uma reflexão específica no futuro.

Or. de

Alteração 162
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A presente diretiva não obsta a que 
os Estados-Membros possam prever, ao 
abrigo do direito nacional, um sistema de 
recolha e tratamento dos dados PNR para 
objetivos diferentes dos previstos na 
presente diretiva, ou recolher, junto de 
outros transportadores para além dos 
especificados na diretiva, dados relativos 
aos voos internos e tratá-los, sob reserva 
do respeito das disposições aplicáveis em 
matéria de proteção de dados e desde que 
a referida legislação nacional seja 
conforme com o acervo da União. A 
questão da recolha dos dados PNR no 
quadro dos voos internos deve ser objeto 
de uma reflexão específica no futuro.

Suprimido

Or. en

Alteração 163
Hubert Pirker, Frank Engel

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A presente diretiva não obsta a que os (28) A presente diretiva não obsta a que os 
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Estados-Membros possam prever, ao 
abrigo do direito nacional, um sistema de 
recolha e tratamento dos dados PNR para 
objetivos diferentes dos previstos na 
presente diretiva, ou recolher, junto de 
outros transportadores para além dos 
especificados na diretiva, dados relativos 
aos voos internos e tratá-los, sob reserva 
do respeito das disposições aplicáveis em 
matéria de proteção de dados e desde que a 
referida legislação nacional seja conforme 
com o acervo da União. A questão da 
recolha dos dados PNR no quadro dos 
voos internos deve ser objeto de uma 
reflexão específica no futuro.

Estados-Membros possam prever um 
sistema de recolha e tratamento dos dados 
PNR, ou recolher junto de outros 
transportadores para além dos 
especificados na diretiva e tratá-los, sob 
reserva do respeito das disposições 
aplicáveis em matéria de proteção de dados 
e desde que a referida legislação nacional 
seja conforme com o acervo da União.

Or. de

Alteração 164
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A presente diretiva não obsta a que os 
Estados-Membros possam prever, ao 
abrigo do direito nacional, um sistema de 
recolha e tratamento dos dados PNR para 
objetivos diferentes dos previstos na 
presente diretiva, ou recolher, junto de 
outros transportadores para além dos 
especificados na diretiva, dados relativos 
aos voos internos e tratá-los, sob reserva do 
respeito das disposições aplicáveis em 
matéria de proteção de dados e desde que a 
referida legislação nacional seja conforme 
com o acervo da União. A questão da 
recolha dos dados PNR no quadro dos 
voos internos deve ser objeto de uma 
reflexão específica no futuro.

(28) A presente diretiva não obsta a que os 
Estados-Membros possam prever, ao 
abrigo do direito nacional, um sistema de 
recolha e tratamento dos dados PNR para 
objetivos diferentes dos previstos na 
presente diretiva, ou recolher, junto de 
outros transportadores para além dos 
especificados na diretiva, dados relativos 
aos voos internos e tratá-los, sob reserva do 
respeito das disposições aplicáveis em 
matéria de proteção de dados e desde que a 
referida legislação nacional seja conforme 
com o acervo da União.

Or. en



PE486.017v02-00 80/102 AM\898279PT.doc

PT

Alteração 165
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Devido às diferenças técnicas e 
jurídicas entre disposições nacionais 
relativas ao tratamento dos dados 
pessoais, incluindo os dados PNR, as 
transportadoras aéreas já são e 
continuarão a ser confrontadas com 
exigências diferentes relativamente ao 
tipo de informações a transmitir, bem 
como às condições em que tais 
informações devem ser fornecidas às 
autoridades nacionais competentes. Estas 
diferenças também podem ser prejudiciais 
a uma cooperação efetiva entre essas 
autoridades para fins de prevenção, 
deteção, investigação e repressão das 
infrações terroristas e da criminalidade 
grave.

Suprimido

Or. en

Alteração 166
Manfred Weber

Proposta de diretiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Devido às diferenças técnicas e 
jurídicas entre disposições nacionais 
relativas ao tratamento dos dados 
pessoais, incluindo os dados PNR, as 
transportadoras aéreas já são e 
continuarão a ser confrontadas com 
exigências diferentes relativamente ao 
tipo de informações a transmitir, bem 
como às condições em que tais 
informações devem ser fornecidas às 

Suprimido
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autoridades nacionais competentes. Estas 
diferenças também podem ser prejudiciais 
a uma cooperação efetiva entre essas 
autoridades para fins de prevenção, 
deteção, investigação e repressão das 
infrações terroristas e da criminalidade 
grave.

Or. de

Alteração 167
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Devido às diferenças técnicas e 
jurídicas entre disposições nacionais 
relativas ao tratamento dos dados pessoais, 
incluindo os dados PNR, as transportadoras 
aéreas já são e continuarão a ser 
confrontadas com exigências diferentes 
relativamente ao tipo de informações a 
transmitir, bem como às condições em que 
tais informações devem ser fornecidas às 
autoridades nacionais competentes. Estas 
diferenças também podem ser prejudiciais 
a uma cooperação efetiva entre essas 
autoridades para fins de prevenção, 
deteção, investigação e repressão das 
infrações terroristas e da criminalidade 
grave.

(29) Devido às diferenças técnicas e 
jurídicas entre disposições nacionais 
relativas ao tratamento dos dados pessoais, 
incluindo os dados PNR, as transportadoras 
aéreas já são e continuarão a ser 
confrontadas com exigências diferentes 
relativamente ao tipo de informações a 
transmitir, bem como às condições em que 
tais informações devem ser fornecidas às 
autoridades nacionais competentes. Estas 
diferenças também podem ser prejudiciais 
a uma cooperação efetiva entre essas 
autoridades para fins de prevenção, 
deteção, investigação e repressão das 
infrações terroristas.

Or. en

Alteração 168
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Considerando 29
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Texto da Comissão Alteração

(29) Devido às diferenças técnicas e 
jurídicas entre disposições nacionais 
relativas ao tratamento dos dados pessoais, 
incluindo os dados PNR, as transportadoras 
aéreas já são e continuarão a ser 
confrontadas com exigências diferentes 
relativamente ao tipo de informações a 
transmitir, bem como às condições em que 
tais informações devem ser fornecidas às 
autoridades nacionais competentes. Estas 
diferenças também podem ser prejudiciais 
a uma cooperação efetiva entre essas 
autoridades para fins de prevenção, 
deteção, investigação e repressão das 
infrações terroristas e da criminalidade 
grave.

(29) Devido às diferenças técnicas e 
jurídicas entre disposições nacionais 
relativas ao tratamento dos dados pessoais, 
incluindo os dados PNR, as transportadoras 
aéreas já são e continuarão a ser 
confrontadas com exigências diferentes 
relativamente ao tipo de informações a 
transmitir, bem como às condições em que 
tais informações devem ser fornecidas às 
autoridades nacionais competentes. Estas 
diferenças também podem ser prejudiciais 
a uma cooperação efetiva entre essas 
autoridades para fins de prevenção, 
deteção, investigação e repressão das 
infrações terroristas e da criminalidade 
grave transnacional.

Or. en

Alteração 169
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Devido às diferenças técnicas e 
jurídicas entre disposições nacionais 
relativas ao tratamento dos dados pessoais, 
incluindo os dados PNR, as transportadoras 
aéreas já são e continuarão a ser 
confrontadas com exigências diferentes 
relativamente ao tipo de informações a 
transmitir, bem como às condições em que 
tais informações devem ser fornecidas às 
autoridades nacionais competentes. Estas 
diferenças também podem ser prejudiciais 
a uma cooperação efetiva entre essas 
autoridades para fins de prevenção, 
deteção, investigação e repressão das 
infrações terroristas e da criminalidade 
grave.

(29) Devido às diferenças técnicas e 
jurídicas entre disposições nacionais 
relativas ao tratamento dos dados pessoais, 
incluindo os dados PNR, as transportadoras 
aéreas já são e continuarão a ser 
confrontadas com exigências diferentes 
relativamente ao tipo de informações a 
transmitir, bem como às condições em que 
tais informações devem ser fornecidas às 
autoridades nacionais competentes. Estas 
diferenças também podem ser prejudiciais 
a uma cooperação efetiva entre essas 
autoridades para fins de prevenção, 
deteção, investigação e repressão das 
infrações terroristas e da criminalidade 
grave transnacional.
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Or. en

Alteração 170
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Dado que os objetivos da presente 
diretiva não podem ser suficientemente 
realizados pelos Estados-Membros e 
podem ser melhor alcançados a nível da 
União, esta pode tomar medidas, em 
conformidade com o princípio da
subsidiariedade previsto no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia. De acordo 
com o princípio de proporcionalidade, 
mencionado no mesmo artigo, a presente 
diretiva não excede o necessário para 
alcançar aquele objetivo.

Suprimido

Or. en

Alteração 171
Manfred Weber

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Dado que os objetivos da presente 
diretiva não podem ser suficientemente 
realizados pelos Estados-Membros e 
podem ser melhor alcançados a nível da 
União, esta pode tomar medidas, em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade previsto no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia. De acordo 
com o princípio de proporcionalidade, 
mencionado no mesmo artigo, a presente 
diretiva não excede o necessário para 

Suprimido



PE486.017v02-00 84/102 AM\898279PT.doc

PT

alcançar aquele objetivo.

Or. de

Alteração 172
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) A presente diretiva respeita os 
direitos fundamentais e os princípios 
enunciados na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, em 
especial o direito à proteção dos dados 
pessoais, o direito ao respeito pela vida 
privada e o direito à não discriminação, 
consagrados nos artigos 8.°, 7.° e 21.° da 
Carta, devendo ser aplicada em 
conformidade. A diretiva é compatível 
com os princípios de proteção de dados e 
as suas disposições são conformes com a 
Decisão-Quadro 2008/977/JAI. Além 
disso, a fim de respeitar o princípio da 
proporcionalidade, introduz, em relação a 
determinadas matérias, normas mais 
estritas de proteção de dados do que a 
Decisão-Quadro 2008/977/JAI.

Suprimido

Or. en

Alteração 173
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Proposta de diretiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) A presente diretiva respeita os direitos 
fundamentais e os princípios enunciados na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 

(31) A presente diretiva respeita os direitos 
fundamentais e os princípios enunciados na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
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Europeia, em especial o direito à proteção 
dos dados pessoais, o direito ao respeito 
pela vida privada e o direito à não 
discriminação, consagrados nos artigos 8.°, 
7.° e 21.° da Carta, devendo ser aplicada 
em conformidade. A diretiva é compatível 
com os princípios de proteção de dados e 
as suas disposições são conformes com a 
Decisão-Quadro 2008/977/JAI. Além 
disso, a fim de respeitar o princípio da 
proporcionalidade, introduz, em relação a 
determinadas matérias, normas mais 
estritas de proteção de dados do que a
Decisão-Quadro 2008/977/JAI.

Europeia, em especial o direito à proteção 
dos dados pessoais, o direito ao respeito 
pela vida privada e o direito à não 
discriminação, consagrados nos artigos 8.°, 
7.° e 21.° da Carta, devendo ser aplicada 
em conformidade. A diretiva é compatível 
com os princípios de proteção de dados, 
em particular o artigo 16.º  do TFUE, e as 
suas disposições são conformes com a 
Decisão-Quadro 2008/977/JAI. Além 
disso, a fim de respeitar o princípio da 
proporcionalidade, introduz, em relação a 
determinadas matérias, normas mais 
estritas de proteção de dados do que a 
Decisão-Quadro 2008/977/JAI.

Or. en

Alteração 174
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) A presente diretiva respeita os direitos 
fundamentais e os princípios enunciados na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, em especial o direito à proteção 
dos dados pessoais, o direito ao respeito 
pela vida privada e o direito à não 
discriminação, consagrados nos artigos 8.°, 
7.° e 21.° da Carta, devendo ser aplicada 
em conformidade. A diretiva é compatível 
com os princípios de proteção de dados e 
as suas disposições são conformes com a 
Decisão-Quadro 2008/977/JAI. Além 
disso, a fim de respeitar o princípio da
proporcionalidade, introduz, em relação a 
determinadas matérias, normas mais 
estritas de proteção de dados do que a 
Decisão-Quadro 2008/977/JAI.

(31) A presente diretiva respeita os direitos 
fundamentais e os princípios enunciados na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, em especial o direito à proteção 
dos dados pessoais, o direito ao respeito 
pela vida privada e o direito à não 
discriminação, consagrados nos artigos 8.°, 
7.° e 21.° da Carta, Convenção 108 do 
Conselho da Europa para a Proteção das 
Pessoas relativamente ao Tratamento 
Automatizado de Dados de Caráter 
Pessoal e Convenção Europeia para a 
Proteção dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais, e devendo ser 
aplicada em conformidade. A diretiva é 
compatível com os princípios de proteção 
de dados e as suas disposições são 
conformes com a Diretiva [...] do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa à proteção das pessoas singulares 
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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 

Or. en

Alteração 175
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Em especial, o âmbito de aplicação 
da presente diretiva é o mais limitado 
possível, ou seja, só permite a 
conservação dos dados PNR durante um 
período não superior a 5 anos, após o 
qual os dados devem ser apagados, obriga 
a tornar anónimos os dados após um 
prazo curto e são proibidas a recolha e 
utilização de dados sensíveis. A fim de 
assegurar a eficácia do sistema e um 
elevado nível de proteção, os 
Estados-Membros devem garantir que 
uma autoridade de controlo independente 
a nível nacional seja responsável por 
aconselhar e fiscalizar a forma como os 
dados PNR são tratados. Qualquer 
tratamento de dados PNR deve ser 
registado ou documentado para efeitos de 
verificação da legalidade desse 
tratamento, para autocontrolo e para 
garantir a adequada integridade dos 
dados e a segurança do seu tratamento. 
Os Estados-Membros também devem 
assegurar que os passageiros são 
informados de forma clara e precisa sobre 
a recolha dos dados PNR e os seus 
direitos.

Suprimido
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Or. en

Alteração 176
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Em especial, o âmbito de aplicação da 
presente diretiva é o mais limitado 
possível, ou seja, só permite a conservação 
dos dados PNR durante um período não 
superior a 5 anos, após o qual os dados 
devem ser apagados, obriga a tornar 
anónimos os dados após um prazo curto e 
são proibidas a recolha e utilização de 
dados sensíveis. A fim de assegurar a 
eficácia do sistema e um elevado nível de 
proteção, os Estados-Membros devem 
garantir que uma autoridade de controlo
independente a nível nacional seja 
responsável por aconselhar e fiscalizar a 
forma como os dados PNR são tratados. 
Qualquer tratamento de dados PNR deve 
ser registado ou documentado para efeitos 
de verificação da legalidade desse 
tratamento, para autocontrolo e para 
garantir a adequada integridade dos dados 
e a segurança do seu tratamento. Os 
Estados-Membros também devem 
assegurar que os passageiros são 
informados de forma clara e precisa sobre a 
recolha dos dados PNR e os seus direitos.

(32) Em especial, o âmbito de aplicação da 
presente diretiva é o mais limitado 
possível, ou seja, só permite a conservação 
dos dados PNR durante um período não 
superior a três meses, após o qual os dados 
devem ser apagados permanentemente, 
obriga a despersonalizar os dados após um 
prazo curto e são proibidas a recolha e 
utilização de dados sensíveis. A fim de 
assegurar a eficácia do sistema e um 
elevado nível de proteção, os 
Estados-Membros devem garantir que uma 
autoridade de proteção dos dados
independente a nível nacional seja 
responsável por aconselhar e fiscalizar a 
forma como os dados PNR são tratados. 
Qualquer tratamento de dados PNR deve 
ser registado ou documentado para efeitos 
de verificação da legalidade desse 
tratamento, para autocontrolo e para 
garantir a adequada integridade dos dados 
e a segurança do seu tratamento. Os 
Estados-Membros também devem 
assegurar que os passageiros são 
informados de forma clara e precisa sobre a 
recolha dos dados PNR e os seus direitos.

Or. en

Alteração 177
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Proposta de diretiva
Considerando 32
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Texto da Comissão Alteração

(32) Em especial, o âmbito de aplicação da 
presente diretiva é o mais limitado 
possível, ou seja, só permite a conservação 
dos dados PNR durante um período não 
superior a 5 anos, após o qual os dados 
devem ser apagados, obriga a tornar 
anónimos os dados após um prazo curto e 
são proibidas a recolha e utilização de 
dados sensíveis. A fim de assegurar a 
eficácia do sistema e um elevado nível de 
proteção, os Estados-Membros devem 
garantir que uma autoridade de controlo 
independente a nível nacional seja 
responsável por aconselhar e fiscalizar a 
forma como os dados PNR são tratados. 
Qualquer tratamento de dados PNR deve 
ser registado ou documentado para efeitos 
de verificação da legalidade desse 
tratamento, para autocontrolo e para 
garantir a adequada integridade dos dados 
e a segurança do seu tratamento. Os 
Estados-Membros também devem 
assegurar que os passageiros são 
informados de forma clara e precisa sobre a 
recolha dos dados PNR e os seus direitos.

(32) Em especial, o âmbito de aplicação da 
presente diretiva é o mais limitado 
possível, ou seja, só permite a conservação 
dos dados PNR durante um período não 
superior a três anos, após o qual os dados 
devem ser apagados, obriga a tornar 
anónimos os dados após um prazo curto e 
são proibidas a recolha e utilização de 
dados sensíveis. A fim de assegurar a 
eficácia do sistema e um elevado nível de 
proteção, os Estados-Membros devem 
garantir que uma autoridade de controlo 
independente a nível nacional seja 
responsável por aconselhar e fiscalizar a 
forma como os dados PNR são tratados. 
Qualquer tratamento de dados PNR deve 
ser registado ou documentado para efeitos 
de verificação da legalidade desse 
tratamento, para autocontrolo e para 
garantir a adequada integridade dos dados 
e a segurança do seu tratamento. Os 
Estados-Membros também devem 
assegurar que os passageiros são 
informados de forma clara e precisa sobre a 
recolha dos dados PNR e os seus direitos.

Or. en

Alteração 178
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Em especial, o âmbito de aplicação da 
presente diretiva é o mais limitado 
possível, ou seja, só permite a conservação 
dos dados PNR durante um período não 
superior a 5 anos, após o qual os dados 
devem ser apagados, obriga a tornar 
anónimos os dados após um prazo curto e 

(32) Em especial, o âmbito de aplicação da 
presente diretiva é o mais limitado 
possível, ou seja, só permite a conservação 
dos dados PNR durante um período não 
superior a 30 dias, após o qual os dados 
devem ser apagados, e são proibidas a 
recolha e utilização de dados sensíveis. A 
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são proibidas a recolha e utilização de 
dados sensíveis. A fim de assegurar a 
eficácia do sistema e um elevado nível de 
proteção, os Estados-Membros devem 
garantir que uma autoridade de controlo 
independente a nível nacional seja 
responsável por aconselhar e fiscalizar a 
forma como os dados PNR são tratados. 
Qualquer tratamento de dados PNR deve 
ser registado ou documentado para efeitos 
de verificação da legalidade desse 
tratamento, para autocontrolo e para 
garantir a adequada integridade dos dados 
e a segurança do seu tratamento. Os 
Estados-Membros também devem 
assegurar que os passageiros são 
informados de forma clara e precisa sobre a 
recolha dos dados PNR e os seus direitos.

fim de assegurar a eficácia do sistema e um 
elevado nível de proteção, os 
Estados-Membros devem garantir que uma 
autoridade de controlo independente a 
nível nacional seja responsável por 
aconselhar e fiscalizar a forma como os 
dados PNR são tratados. Qualquer 
tratamento de dados PNR deve ser 
registado ou documentado para efeitos de 
verificação da legalidade desse tratamento, 
para autocontrolo e para garantir a 
adequada integridade dos dados e a 
segurança do seu tratamento. Os 
Estados-Membros também devem 
assegurar que os passageiros são 
informados de forma clara e precisa sobre a 
recolha dos dados PNR e os seus direitos

Or. en

Alteração 179
Axel Voss

Proposta de diretiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Em especial, o âmbito de aplicação da 
presente diretiva é o mais limitado 
possível, ou seja, só permite a conservação 
dos dados PNR durante um período não 
superior a 5 anos, após o qual os dados 
devem ser apagados, obriga a tornar 
anónimos os dados após um prazo curto e 
são proibidas a recolha e utilização de 
dados sensíveis. A fim de assegurar a 
eficácia do sistema e um elevado nível de 
proteção, os Estados-Membros devem 
garantir que uma autoridade de controlo 
independente a nível nacional seja 
responsável por aconselhar e fiscalizar a 
forma como os dados PNR são tratados. 
Qualquer tratamento de dados PNR deve 
ser registado ou documentado para efeitos 

(32) Em especial, o âmbito de aplicação da 
presente diretiva é o mais limitado 
possível, ou seja, só permite a conservação 
dos dados PNR durante um período não 
superior a 5 anos, após o qual os dados 
devem ser apagados, obriga a tornar 
anónimos os dados após um prazo curto e 
são proibidas a recolha e utilização de 
dados sensíveis. A fim de assegurar a 
eficácia do sistema e um elevado nível de 
proteção, deve garantir-se que uma 
autoridade de controlo independente a 
nível nacional seja responsável por 
aconselhar e fiscalizar a forma como os 
dados PNR são tratados. Qualquer 
tratamento de dados PNR deve ser 
registado ou documentado para efeitos de 



PE486.017v02-00 90/102 AM\898279PT.doc

PT

de verificação da legalidade desse 
tratamento, para autocontrolo e para 
garantir a adequada integridade dos dados 
e a segurança do seu tratamento. Os 
Estados-Membros também devem 
assegurar que os passageiros são 
informados de forma clara e precisa sobre a 
recolha dos dados PNR e os seus direitos.

verificação da legalidade desse tratamento, 
para autocontrolo e para garantir a 
adequada integridade dos dados e a 
segurança do seu tratamento. Os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
passageiros são informados de forma clara 
e precisa sobre a recolha dos dados PNR e 
os seus direitos.

Or. de

Alteração 180
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Em especial, o âmbito de aplicação da 
presente diretiva é o mais limitado 
possível, ou seja, só permite a conservação 
dos dados PNR durante um período não 
superior a 5 anos, após o qual os dados 
devem ser apagados, obriga a tornar 
anónimos os dados após um prazo curto e 
são proibidas a recolha e utilização de 
dados sensíveis. A fim de assegurar a 
eficácia do sistema e um elevado nível de 
proteção, os Estados-Membros devem 
garantir que uma autoridade de controlo 
independente a nível nacional seja 
responsável por aconselhar e fiscalizar a 
forma como os dados PNR são tratados. 
Qualquer tratamento de dados PNR deve 
ser registado ou documentado para efeitos 
de verificação da legalidade desse 
tratamento, para autocontrolo e para 
garantir a adequada integridade dos dados 
e a segurança do seu tratamento. Os 
Estados-Membros também devem 
assegurar que os passageiros são 
informados de forma clara e precisa sobre a 
recolha dos dados PNR e os seus direitos.

(32) Em especial, o âmbito de aplicação da 
presente diretiva é o mais limitado 
possível, ou seja, só permite a conservação 
dos dados PNR durante um período não 
superior a 30 dias, após o qual os dados 
devem ser apagados, obriga a tornar 
anónimos os dados após um prazo de sete 
dias, e são proibidas a recolha e utilização 
de dados sensíveis. A fim de assegurar a 
eficácia do sistema e um elevado nível de 
proteção, os Estados-Membros devem 
garantir que uma autoridade de controlo 
independente a nível nacional seja 
responsável por aconselhar e fiscalizar a 
forma como os dados PNR são tratados. 
Qualquer tratamento de dados PNR deve 
ser registado ou documentado para efeitos 
de verificação da legalidade desse 
tratamento, para autocontrolo e para 
garantir a adequada integridade dos dados 
e a segurança do seu tratamento. Os 
Estados-Membros também devem 
assegurar que os passageiros são 
informados de forma clara e precisa sobre a 
recolha dos dados PNR e os seus direitos.

Or. en
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Alteração 181
Véronique Mathieu

Proposta de diretiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Em especial, o âmbito de aplicação da 
presente diretiva é o mais limitado 
possível, ou seja, só permite a conservação 
dos dados PNR durante um período não 
superior a 5 anos, após o qual os dados 
devem ser apagados, obriga a tornar 
anónimos os dados após um prazo curto e 
são proibidas a recolha e utilização de 
dados sensíveis. A fim de assegurar a 
eficácia do sistema e um elevado nível de 
proteção, os Estados-Membros devem 
garantir que uma autoridade de controlo 
independente a nível nacional seja 
responsável por aconselhar e fiscalizar a 
forma como os dados PNR são tratados. 
Qualquer tratamento de dados PNR deve 
ser registado ou documentado para efeitos 
de verificação da legalidade desse 
tratamento, para autocontrolo e para 
garantir a adequada integridade dos dados 
e a segurança do seu tratamento. Os 
Estados-Membros também devem 
assegurar que os passageiros são 
informados de forma clara e precisa sobre a 
recolha dos dados PNR e os seus direitos.

(32) Em especial, o âmbito de aplicação da 
presente diretiva é o mais limitado 
possível, ou seja, só permite a conservação 
dos dados PNR durante um período não 
superior a 5 anos, após o qual os dados 
devem ser apagados, obriga a tornar 
anónimos os dados após um prazo curto, a 
fim de que os dados que permitem 
identificar as pessoas deixem de aparecer,
e são proibidas a recolha e utilização de 
dados sensíveis. A fim de assegurar a 
eficácia do sistema e um elevado nível de 
proteção, os Estados-Membros devem 
garantir que uma autoridade de controlo 
independente a nível nacional seja 
responsável por aconselhar e fiscalizar a 
forma como os dados PNR são tratados. 
Qualquer tratamento de dados PNR deve 
ser registado ou documentado para efeitos 
de verificação da legalidade desse 
tratamento, para autocontrolo e para 
garantir a adequada integridade dos dados 
e a segurança do seu tratamento. Os 
Estados-Membros também devem 
assegurar que os passageiros são 
informados de forma clara e precisa sobre a 
recolha dos dados PNR e os seus direitos.

Or. fr

Justificação

É importante precisar a intenção da ocultação, ou seja, fazer com que a identidade dos 
passageiros deixe de ser detetável.
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Alteração 182
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) [Em conformidade com o artigo 3. ° 
do Protocolo (n.º ° 21) relativo à posição 
do Reino Unido e da Irlanda em relação 
ao espaço de liberdade, segurança e 
justiça, anexo ao Tratado da União 
Europeia e ao Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, estes 
Estados-Membros notificaram por escrito 
a intenção de participar na adoção e 
aplicação da presente diretiva] OU [sem 
prejuízo do disposto no artigo 4.º do 
Protocolo (n.º 21) relativo à posição do 
Reino Unido e da Irlanda em relação ao 
espaço de liberdade, segurança e justiça, 
anexo ao Tratado da União Europeia e ao 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, estes Estados-Membros não 
participam na adoção da presente 
diretiva, não ficando por ela vinculados 
nem sujeitos à sua aplicação].

Suprimido

Or. en

Alteração 183
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Nos termos dos artigos 1.° e 2.° do 
Protocolo (n.° 22) relativo à posição da 
Dinamarca, anexo ao Tratado da União 
Europeia e ao Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, a 
Dinamarca não participa na adoção da 
presente diretiva, não ficando por ela 

Suprimido
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vinculada nem sujeita à sua aplicação,

Or. en

Alteração 184
Alexander Alvaro

Proposta de diretiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1 Suprimido
Objeto e âmbito de aplicação

1. A presente diretiva prevê a 
transferência, pelas transportadoras 
aéreas, dos dados dos registos de 
identificação dos passageiros de voos 
internacionais para e a partir dos 
Estados-Membros, bem como o 
tratamento desses dados, designadamente 
a sua recolha, utilização e conservação 
pelos Estados-Membros e o respetivo 
intercâmbio entre estes Estados.
2. Os dados PNR recolhidos em 
conformidade com a presente diretiva só 
podem ser tratados para os seguintes fins:

(a) Prevenção, deteção, investigação e 
repressão das infrações terroristas e da 
criminalidade grave, em conformidade 
com o artigo 4.°, n.° 2, alíneas b) e c); e
(b) Prevenção, deteção, investigação e 
repressão das infrações terroristas e da 
criminalidade transnacional grave, em 
conformidade com o artigo 4.°, n.° 2, 
alíneas a) e d).

Or. en

Alteração 185
Sophia in 't Veld
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva prevê a transferência, 
pelas transportadoras aéreas, dos dados dos 
registos de identificação dos passageiros de 
voos internacionais para e a partir dos 
Estados-Membros, bem como o tratamento
desses dados, designadamente a sua 
recolha, utilização e conservação pelos 
Estados-Membros e o respetivo 
intercâmbio entre estes Estados.

1. A presente diretiva prevê a transferência, 
pelas transportadoras aéreas, dos dados dos 
registos de identificação dos passageiros de 
voos internacionais específicos para e a 
partir dos Estados-Membros, bem como o 
tratamento desses dados, designadamente a 
sua recolha, utilização e conservação pelos 
Estados-Membros e o respetivo 
intercâmbio entre estes Estados. A presente 
diretiva não se aplica aos voos na União 
Europeia ou voos de trânsito.

Or. en

Justificação

O âmbito da presente diretiva deve limitar-se apenas a voos internacionais específicos.

Alteração 186
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva prevê a transferência, 
pelas transportadoras aéreas, dos dados dos 
registos de identificação dos passageiros de 
voos internacionais para e a partir dos 
Estados-Membros, bem como o tratamento 
desses dados, designadamente a sua 
recolha, utilização e conservação pelos
Estados-Membros e o respetivo 
intercâmbio entre estes Estados.

1. A presente diretiva prevê a transferência, 
pelas transportadoras aéreas, dos dados dos 
registos de identificação de voos de 
passageiros, efetuados entre os 
Estados-Membros da União Europeia e os 
países terceiros, para e a partir da União 
Europeia, bem como o tratamento desses 
dados, designadamente a sua recolha, 
utilização e conservação pela unidade de 
informações de passageiros e o respetivo 
intercâmbio com os países terceiros.

Or. de
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Alteração 187
Manfred Weber

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva prevê a 
transferência, pelas transportadoras aéreas, 
dos dados dos registos de identificação dos 
passageiros de voos internacionais para e a 
partir dos Estados-Membros, bem como o 
tratamento desses dados, designadamente a 
sua recolha, utilização e conservação pelos 
Estados-Membros e o respetivo 
intercâmbio entre estes Estados.

1. A presente diretiva prevê os princípios 
aplicáveis à possível transferência, pelas 
transportadoras aéreas, dos dados dos 
registos de identificação dos passageiros de 
voos internacionais para e a partir dos 
Estados-Membros, bem como o tratamento 
desses dados, designadamente a sua 
recolha, utilização e conservação pelos 
Estados-Membros e o respetivo 
intercâmbio entre estes Estados. As 
disposições da presente diretiva são 
aplicáveis nos Estados-Membros que 
decidirem utilizar os dados dos registos de 
identificação dos passageiros para os fins 
previstos no artigo 1.º, n.º 2, alíneas a) e 
b).

Or. de

Alteração 188
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º  1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva prevê a transferência, 
pelas transportadoras aéreas, dos dados dos 
registos de identificação dos passageiros de 
voos internacionais para e a partir dos 
Estados-Membros, bem como o tratamento 
desses dados, designadamente a sua 
recolha, utilização e conservação pelos 
Estados-Membros e o respetivo 
intercâmbio entre estes Estados.

1. A presente diretiva prevê a transferência, 
pelas transportadoras aéreas, dos dados dos 
registos de identificação dos passageiros de 
voos internacionais específicos para e a 
partir dos Estados-Membros, bem como o 
tratamento desses dados, designadamente a 
sua recolha, utilização e conservação pelos 
Estados-Membros e o respetivo 
intercâmbio entre estes Estados.
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Or. en

Alteração 189
Véronique Mathieu

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva prevê a transferência, 
pelas transportadoras aéreas, dos dados dos 
registos de identificação dos passageiros de 
voos internacionais para e a partir dos 
Estados-Membros, bem como o tratamento 
desses dados, designadamente a sua 
recolha, utilização e conservação pelos 
Estados-Membros e o respetivo 
intercâmbio entre estes Estados.

1. A presente diretiva prevê a transferência, 
pelas transportadoras aéreas, dos dados dos 
registos de identificação dos passageiros de 
voos no interior e no exterior da União 
para e a partir dos Estados-Membros, bem 
como o tratamento desses dados, 
designadamente a sua recolha, utilização e 
conservação pelos Estados-Membros e o 
respetivo intercâmbio entre estes Estados.

Or. fr

Justificação

A presente alteração visa contemplar 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/internos, retirada do Código das Fronteiras Schengen, 
uma vez que não está adaptada a uma diretiva aplicável a todo o território da União 
Europeia.

Alteração 190
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A transferência pelas 
transportadoras aéreas dos dados de 
identificação dos passageiros de voos 
domésticos de e a partir dos 
Estados-Membros, bem como o 
tratamento desses dados, incluindo a sua 
recolha, utilização e conservação pelos 
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Estados-Membros e o respetivo 
intercâmbio entre estes Estados deve ser 
proibida ao abrigo da presente diretiva.

Or. en

Justificação

Serve o presente para esclarecer que apenas os dados dos voos internacionais são 
transferidos e tratados.

Alteração 191
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º  2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os dados PNR recolhidos em 
conformidade com a presente diretiva só 
podem ser tratados para os seguintes fins:

2. Os dados PNR recolhidos em 
conformidade com a presente diretiva 
sobre voos internacionais identificados só 
podem ser tratados para a prevenção, 
deteção, investigação e repressão das 
infrações terroristas e da criminalidade 
transnacional grave, em conformidade 
com o n.º  2, do artigo 4. . Os dados PNR 
não devem ser utilizados para outros fins.

a) Prevenção, deteção, investigação e 
repressão das infrações terroristas e da 
criminalidade grave, em conformidade 
com o artigo 4.°, n.° 2, alíneas b) e c); e
b) Prevenção, deteção, investigação e 
repressão das infrações terroristas e da 
criminalidade transnacional grave, em 
conformidade com o artigo 4.°, n.° 2, 
alíneas a) e d).

Or. en

Alteração 192
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º  2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Prevenção, deteção, investigação e 
repressão das infrações terroristas e da 
criminalidade grave, em conformidade 
com o artigo 4.°, n.° 2, alíneas b) e c); e

Suprimido

Or. en

Alteração 193
Carmen Romero López, Birgit Sippel

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Prevenção, deteção, investigação e 
repressão das infrações terroristas e da 
criminalidade grave, em conformidade 
com o artigo 4.°, n.° 2, alíneas b) e c); e

(a) Prevenção, deteção, investigação e 
repressão das infrações terroristas;

Or. en

Alteração 194
Jan Philipp Albrecht

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Prevenção, deteção, investigação e 
repressão das infrações terroristas e da 
criminalidade grave, em conformidade com 
o artigo 4.°, n.° 2, alíneas b) e c); e

(a) Prevenção, deteção, investigação e 
repressão das infrações terroristas e de 
certos tipos de criminalidade grave 
transnacional, segundo a definição da 
alínea i) do artigo 2.º  e o artigo 4.°, n.° 2;

Or. en
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Alteração 195
Martin Ehrenhauser

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Prevenção, deteção, investigação e 
repressão das infrações terroristas e da 
criminalidade grave, em conformidade 
com o artigo 4.°, n.° 2, alíneas b) e c); e

(a) Prevenção, deteção, investigação e 
repressão das infrações terroristas e certos 
tipos de criminalidade grave 
transnacional, segundo a definição da 
subalínea i) do artigo 2 e do n.º  2 do
artigo 4.º .

Or. en

Alteração 196
Carmen Romero López, Birgit Sippel

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Prevenção, deteção, investigação e 
repressão das infrações terroristas e da 
criminalidade transnacional grave, em 
conformidade com o artigo 4.°, n.° 2, 
alíneas a) e d).

Suprimido

Or. en

Alteração 197
Jan Philipp Albrecht

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Prevenção, deteção, investigação e 
repressão das infrações terroristas e da 
criminalidade transnacional grave, em 

Suprimido
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conformidade com o artigo 4.°, n.° 2, 
alíneas a) e d).

Or. en

Justificação

Abrangido pela alteração à alínea a) do n.º  2 do artigo 1.º.

Alteração 198
Martin Ehrenhauser

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Prevenção, deteção, investigação e 
repressão das infrações terroristas e da 
criminalidade transnacional grave, em 
conformidade com o artigo 4.°, n.° 2, 
alíneas a) e d).

Suprimido

Or. en

Alteração 199
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Prevenção, deteção, investigação e 
repressão das infrações terroristas e da 
criminalidade transnacional grave, em 
conformidade com o artigo 4.°, n.° 2, 
alíneas a) e d).

b) Prevenção, deteção, investigação e 
repressão das infrações terroristas e da 
criminalidade transnacional grave, em 
conformidade com o artigo 4.°, n.° 2, 
alíneas a).

Or. en
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Alteração 200
Martin Ehrenhauser

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os dados PNR recolhidos de acordo 
com a presente diretiva não podem ser 
tratados para fins de infrações menores, 
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.

Or. en

Alteração 201
Martin Ehrenhauser

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º  2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. A presente diretiva não se aplica a 
voos dentro da Europa ou a outros meios 
de transporte que não os aviões.

Or. en

Alteração 202
Birgit Sippel, Carmen Romero López

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A presente diretiva não se aplica às 
transportadoras aéreas que operam voos 
de passageiros no território da União 
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Europeia.

Or. en

Alteração 203
Jan Philipp Albrecht

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A presente diretiva não se aplica a 
voos dentro da União ou a outros meios 
de transporte que não os aviões.

Or. en

Alteração 204
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º  2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os dados PNR recolhidos de acordo 
com a presente diretiva não podem ser 
tratados para fins de infrações menores, 
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.

Or. en


