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Alteração  235 

Cornelia Ernst 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0096/2014 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Agência da União Europeia para a Cooperação e a Formação Policial (Europol)  

COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 46 

 

Texto da Comissão Alteração 

Supervisão pela Autoridade Europeia para 

a Proteção de Dados 

Supervisão pela Autoridade Comum de 

Controlo 

1.  A Autoridade Europeia para a Proteção 

de Dados é competente para supervisionar 

e assegurar a aplicação das disposições do 

presente regulamento relacionadas com a 

proteção dos direitos e liberdades 

fundamentais das pessoas singulares no 

que diz respeito ao tratamento dos dados 

pessoais pela Europol, bem como para 

prestar aconselhamento à Europol e aos 

titulares de dados sobre questões relativas 

ao tratamento de dados pessoais. Para este 

efeito, deve cumprir as obrigações 

previstas no n.º 2 e exercer os poderes 

previstos no n.º 3.  

1. Uma Autoridade Comum de Controlo, 

constituída pela Autoridade Europeia para 

a Proteção de Dados e pela Instância 

Comum de Controlo, é competente para 

supervisionar e assegurar a aplicação das 

disposições do presente regulamento 

relacionadas com a proteção dos direitos e 

liberdades fundamentais das pessoas 

singulares no que diz respeito ao 

tratamento dos dados pessoais pela 

Europol, bem como para prestar 

aconselhamento à Europol e aos titulares 

de dados sobre questões relativas ao 

tratamento de dados pessoais. Para este 

efeito, deve cumprir as obrigações 

previstas no n.º 2 e exercer os poderes 

previstos no n.º 3.  

 A Autoridade Comum de Controlo é 

composta pela Autoridade Europeia para 

a Proteção de Dados e, no máximo, por 

dois membros ou representantes das 

autoridades nacionais independentes para 

a proteção de dados de cada 

Estado-Membro. Os referidos membros 

ou representantes devem ter as 

competências necessárias e devem ser 

nomeados por um período de cinco anos. 

A Autoridade Europeia para a Proteção 
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de Dados e cada delegação têm direito a 

um voto. 

 A Instância Comum de Controlo escolhe 

um presidente de entre os seus membros. 

 No exercício das suas atribuições, os 

membros da Instância Comum de 

Controlo não recebem instruções de 

nenhuma autoridade. 

 A Instância Comum de Controlo adota o 

seu regulamento interno por maioria de 

dois terços dos seus membros. 

2.  A Autoridade Europeia para a 

Proteção de Dados, ao abrigo do presente 

regulamento, deve cumprir as seguintes 

obrigações:  

2. A Autoridade Comum de Controlo, ao 

abrigo do presente regulamento, deve 

cumprir as seguintes obrigações:  

(a) Ouvir e investigar as queixas e informar 

do seu resultado os titulares dos dados num 

prazo razoável;  

(a) Ouvir e investigar as queixas e informar 

do seu resultado os titulares dos dados num 

prazo razoável;  

(b) Realizar inquéritos por sua iniciativa ou 

com base numa queixa e informar do seu 

resultado os titulares dos dados num prazo 

razoável;  

(b) Realizar inquéritos por sua iniciativa ou 

com base numa queixa e informar do seu 

resultado os titulares dos dados num prazo 

razoável;  

(c) Controlar e assegurar a aplicação pela 

Europol das disposições do presente 

regulamento e de qualquer outro ato da 

União relacionados com a proteção das 

pessoas singulares no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais;  

(c) Controlar e assegurar a aplicação pela 

Europol das disposições do presente 

regulamento e de qualquer outro ato da 

União relacionados com a proteção das 

pessoas singulares no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais;  

(d) Aconselhar a Europol, por sua própria 

iniciativa ou em resposta a uma consulta, 

sobre todas as matérias respeitantes ao 

tratamento de dados pessoais, em especial 

antes de serem elaboradas regras internas 

relacionadas com a proteção dos direitos e 

liberdades fundamentais em relação ao 

tratamento de dados pessoais;  

(d) Aconselhar a Europol, por sua própria 

iniciativa ou em resposta a uma consulta, 

sobre todas as matérias respeitantes ao 

tratamento de dados pessoais, em especial 

antes de serem elaboradas regras internas 

relacionadas com a proteção dos direitos e 

liberdades fundamentais em relação ao 

tratamento de dados pessoais;  

(e) Determinar, fundamentar e tornar 

públicas as exceções, garantias, 

autorizações e condições referidas no 

artigo 36.º, n.º 4;  

(e) Determinar, fundamentar e tornar 

públicas as exceções, garantias, 

autorizações e condições referidas no 

artigo 36.º, n.º 4;  

(f) Manter um registo das operações de 

tratamento que lhe sejam notificadas por 

força do artigo 42.º, n.º 1, e registadas em 

(f) Manter um registo das operações de 

tratamento que lhe sejam notificadas por 

força do artigo 42.º, n.º 1, e registadas em 
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conformidade com o artigo 42.º, n.º 4;  conformidade com o artigo 42.º, n.º 4;  

(g) Realizar controlos prévios dos 

tratamentos que lhe sejam notificados.  

(g) Realizar controlos prévios dos 

tratamentos que lhe sejam notificados.  

3.  A Autoridade Europeia para a 

Proteção de Dados pode, ao abrigo do 

presente regulamento:  

3. A Autoridade Comum de Controlo 

pode, ao abrigo do presente regulamento:  

(a) Aconselhar os titulares de dados no 

exercício dos seus direitos;  

(a) Aconselhar os titulares de dados no 

exercício dos seus direitos;  

(b) Remeter a questão para a Europol em 

caso de alegada violação das disposições 

que regulam o tratamento de dados 

pessoais e, se adequado, apresentar 

propostas para remediar essa violação e 

melhorar a proteção dos titulares de dados;  

(b) Remeter a questão para a Europol em 

caso de alegada violação das disposições 

que regulam o tratamento de dados 

pessoais e, se adequado, apresentar 

propostas para remediar essa violação e 

melhorar a proteção dos titulares de dados;  

(c) Ordenar que os pedidos para exercer 

determinados direitos relacionados com 

dados sejam satisfeitos, sempre que tais 

pedidos tenham sido recusados em 

violação dos artigos 39.° e 40.°;  

(c) Ordenar que os pedidos para exercer 

determinados direitos relacionados com 

dados sejam satisfeitos, sempre que tais 

pedidos tenham sido recusados em 

violação dos artigos 39.° e 40.°;  

(d) Dirigir advertências ou admoestações à 

Europol;  

(d) Dirigir advertências ou admoestações à 

Europol;  

(e) Ordenar a retificação, o bloqueio, o 

apagamento ou a destruição de todos os 

dados que tenham sido objeto de 

tratamento em violação das disposições 

que regulam o tratamento de dados 

pessoais, bem como a notificação dessas 

medidas a terceiros a quem tenham sido 

divulgados tais dados;  

(e) Ordenar a retificação, o bloqueio, o 

apagamento ou a destruição de todos os 

dados que tenham sido objeto de 

tratamento em violação das disposições 

que regulam o tratamento de dados 

pessoais, bem como a notificação dessas 

medidas a terceiros a quem tenham sido 

divulgados tais dados;  

(f) Proibir, temporária ou definitivamente, 

um tratamento de dados;  

(f) Proibir, temporária ou definitivamente, 

um tratamento de dados;  

(g) Remeter a questão para a Europol e, se 

necessário, para o Parlamento Europeu, o 

Conselho e a Comissão;  

(g) Remeter a questão para a Europol e, se 

necessário, para o Parlamento Europeu, o 

Conselho e a Comissão;  

(h) Remeter a questão para o Tribunal de 

Justiça da União Europeia, segundo as 

condições previstas no Tratado;  

(h) Remeter a questão para o Tribunal de 

Justiça da União Europeia, segundo as 

condições previstas no Tratado;  

(i) Intervir em processos judiciais no 

Tribunal de Justiça da União Europeia.  

(i) Intervir em processos judiciais no 

Tribunal de Justiça da União Europeia.  

4.  A Autoridade Europeia para a 

Proteção de Dados tem competência para:  

4. A Autoridade Comum de Controlo tem 

competência para:  

(a) Obter da Europol o acesso a todos os (a) Obter da Europol o acesso a todos os 
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dados pessoais e informações necessárias 

aos seus inquéritos;  

dados pessoais e informações necessárias 

aos seus inquéritos;  

(b) Aceder a qualquer instalação onde a 

Europol desenvolva as suas atividades 

quando existam motivos razoáveis para 

presumir que aí é realizada uma atividade 

abrangida pelo presente regulamento.  

(b) Aceder a qualquer instalação onde a 

Europol desenvolva as suas atividades 

quando existam motivos razoáveis para 

presumir que aí é realizada uma atividade 

abrangida pelo presente regulamento.  

5.  A Autoridade Europeia para a 

Proteção de Dados elabora um relatório 

anual sobre as atividades de supervisão 

relativas à Europol. Esse relatório deve 

integrar o relatório anual da Autoridade 

Europeia para a Proteção de Dados a que 

se refere o artigo 48.º do Regulamento 

(CE) n.º 45/2001.  

5. A Autoridade Comum de Controlo 

elabora um relatório anual sobre as 

atividades de supervisão relativas à 

Europol. Esse relatório pode ser publicado 

juntamente com o relatório anual da 

Autoridade Europeia para a Proteção de 

Dados a que se refere o artigo 48.º do 

Regulamento (CE) n.º 45/2001.  

6.  Os membros e o pessoal da Autoridade 

Europeia para a Proteção de Dados estão 

sujeitos à obrigação de confidencialidade, 

em conformidade com o artigo 69.º.  

6. Os membros e o pessoal da Autoridade 

Comum de Controlo estão sujeitos à 

obrigação de confidencialidade, em 

conformidade com o artigo 69.º.  

Or. en 

Justificação 

The current porposal does not guarantee a sufficient level of data protection given that it does 

not reflect the reality of the law enforcement data exchange model currently in place. The vast 

majority of personal data originates from the Member states and will eventually be sent back 

to the Member States. This reality necessitates an equal involvement of the national Data 

Protection Authorities (DPAs) with the European Data Protection Supervisor. The national 

DPAs as currently represented in the Joint Supervisory Body (JSB) of Europol have already 

got extensive experience in dealing with Euopols data exchange model, and it would be 

ludicrous to not take advantage of their long-standing experience. Also, the EDPS mandate 

does not entail the same far-reaching intervention and inquiry powers that the JSB has. In 

sum, to guarantee the highest possible protection of personal data, it is primoridal that both 

the national DPAs and the EDPS are involved on equal footing. This is best done by creating 

a Joint Supervisory Authority. 
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Alteração  236 

Cornelia Ernst 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0096/2014 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Agência da União Europeia para a Cooperação e a Formação Policial (Europol)  

COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 53 

 

Texto da Comissão Alteração 

Controlo parlamentar  Controlo parlamentar conjunto  

1.  O presidente do conselho de 

administração e o diretor executivo 

comparecem perante o Parlamento 

Europeu e os parlamentos nacionais, a 

pedido destes, para debater matérias 

relativas à Europol, tendo em conta os 

deveres de sigilo e de confidencialidade.  

1. O mecanismo de controlo das 

atividades da Europol por parte do 

Parlamento Europeu, em conjunto com os 

parlamentos nacionais, assume a forma de 

um grupo especializado de controlo 

parlamentar conjunto, a criar no seio da 

comissão competente do Parlamento 

Europeu, formado pelos membros 

titulares dessa comissão, um 

representante da comissão competente dos 

parlamentos nacionais dos 

Estados-Membros e um suplente. Os 

Estados-Membros com sistemas 

parlamentares bicamerais podem ser 

representados por um membro de cada 

câmara.  

2.  O controlo parlamentar das atividades 

da Europol pelo Parlamento Europeu, em 

conjunto com os parlamentos nacionais, 

deve ser exercido em conformidade com o 

presente regulamento. 

2. As reuniões do grupo de controlo 

parlamentar conjunto são sempre 

realizadas nas instalações do Parlamento 

Europeu e convocadas pelo presidente da 

comissão parlamentar competente. Estas 

reuniões são copresididas pelo presidente 

da comissão competente do Parlamento 

Europeu e pelo representante do 

parlamento nacional do Estado-Membro 

que exerce a presidência rotativa do 

Conselho. 



 

AM\1020449PT.doc  PE529.533v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 3. O grupo de controlo parlamentar 

conjunto deve monitorizar a aplicação das 

disposições do presente regulamento, 

nomeadamente em relação ao seu impacto 

nos direitos e liberdades fundamentais das 

pessoas singulares. 

 4. Para esse efeito, o grupo de controlo 

parlamentar conjunto tem as seguintes 

competências: 

 a) Pode convocar o presidente do 

conselho de administração, o diretor 

executivo e um representante da 

Comissão para comparecer perante o 

grupo de controlo parlamentar conjunto 

para debater matérias relativas à Europol, 

tendo em conta, se for caso disso, os 

deveres de sigilo e de confidencialidade. O 

grupo pode decidir convidar outras 

pessoas de interesse para as suas 

reuniões, se for necessário; 

 b) Pode convocar a Autoridade Comum 

de Controlo para comparecer perante o 

grupo de controlo parlamentar conjunto, 

no mínimo, uma vez por ano, para debater 

questões relacionadas com a proteção dos 

direitos e das liberdades fundamentais das 

pessoas singulares, nomeadamente em 

matéria de proteção dos dados pessoais no 

contexto das operações da Europol, tendo 

em conta, se for caso disso, as obrigações 

de sigilo e de confidencialidade; 

 c) Pode realizar inquéritos por sua 

iniciativa ou com base numa queixa e 

comunicar ao Parlamento Europeu e ao 

público o seu resultado num prazo 

razoável; 

 d) Pode formular propostas para colmatar 

lacunas na aplicação do presente 

regulamento, a fim de garantir a proteção 

dos direitos e das liberdades 

fundamentais; 

 e) Pode dar instruções ao conselho de 

administração quanto à destituição do 

diretor executivo, caso sejam detetadas 

irregularidades persistentes a nível do 
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controlo do presente regulamento e se as 

propostas para a correção dessas 

irregularidades e para a melhoria da 

proteção dos direitos e das liberdades 

fundamentais ainda não tiverem sido 

devidamente implementadas; 

 f) Deve dar a sua aprovação ao programa 

de trabalho anual, em conformidade com 

o artigo 15.º; 

 g) Deve dar a sua aprovação à nomeação 

do diretor executivo; 

 h) Nos casos em que tenham sido 

detetadas irregularidades na aplicação do 

presente regulamento e estas não tenham 

sido corrigidas, em conformidade com o 

artigo 53.º, n.º 4, pode remeter a questão 

para o Tribunal de Justiça da União 

Europeia nas condições previstas no 

Tratado; 

 i) Pode obter acesso às instalações da 

Europol a fim de acompanhar plenamente 

a aplicação do presente regulamento, tal 

como estipulado no presente artigo. 

 5. A fim de facilitar o exercício das suas 

competências, devem ser apresentados e 

debatidos nas reuniões do grupo de 

controlo parlamentar conjunto os 

seguintes documentos: 

 - o projeto de programa de trabalho anual 

e o projeto de programa de trabalho 

plurianual referidos no artigo 15.º; 

 - o relatório anual de atividades 

consolidado sobre as atividades da 

Europol, referido no artigo 14.º; 

 - o relatório anual da Autoridade 

Europeia para a Proteção de Dados sobre 

as atividades de supervisão relativas à 

Europol, referido no artigo 46.º; 

 - o relatório de avaliação elaborado pela 

Comissão para examinar a eficácia e a 

eficiência da Europol, referido no artigo 

70.º. 

 6. As seguintes pessoas devem comparecer 
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perante o grupo de controlo parlamentar 

conjunto, a pedido deste: 

 - os candidatos selecionados para o cargo 

de diretor executivo, referido no artigo 

56.º, n.º 2; 

 - o diretor executivo cujo mandato se 

tenciona prorrogar, como previsto no 

artigo 56.º, n.º 5; 

 - o diretor executivo, para prestar 

informações sobre o desempenho das suas 

funções. 

 O presidente do conselho de 

administração informa o grupo de 

controlo parlamentar conjunto antes de 

destituir o diretor executivo, indicando as 

razões que estão na base dessa decisão. 

 7. O Parlamento Europeu adapta o seu 

Regimento de modo a ter em conta as 

competências que lhe são atribuídas por 

força do presente regulamento.  

3.  Para além das obrigações de 

informação e de consulta previstas no 

presente regulamento, a Europol deve 

transmitir ao Parlamento Europeu e aos 

parlamentos nacionais, para informação, 

tendo em conta os deveres de sigilo e de 

confidencialidade: 

8. Para além disso, a Europol deve 

transmitir ao grupo de controlo 

parlamentar conjunto, para informação, 

tendo em conta, se for caso disso, os 

deveres de sigilo e de confidencialidade: 

(a) As avaliações da ameaça, as análises 

estratégicas e os relatórios gerais de 

situação relacionados com os objetivos da 

Europol, bem como os resultados de 

estudos e avaliações encomendados pela 

Europol;  

(a) As avaliações da ameaça, as análises 

estratégicas e os relatórios gerais de 

situação relacionados com os objetivos da 

Europol, bem como os resultados de 

estudos e avaliações encomendados pela 

Europol; 

(b) Os convénios de ordem prática 

adotados em conformidade com o artigo 

31.º, n.º 1.  

(b) Os convénios de ordem prática 

adotados em conformidade com o artigo 

31.º, n.º 1. 

 6. O grupo de controlo parlamentar 

conjunto pode solicitar quaisquer 

documentos de relevância necessários 

para o desempenho da sua missão, nos 

termos do Regulamento (CE) n.º 

1049/2001
1-A

, bem como das regras que 

regem o tratamento de informações 
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confidenciais pelo Parlamento Europeu. 

 7. O grupo de controlo parlamentar 

conjunto pode preparar conclusões 

sucintas para o Parlamento Europeu 

sobre as atividades de supervisão relativas 

à Europol. 

 ______________ 

 
1-A

 Regulamento (CE) n.º 1049/2001 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 30 de maio de 2001, relativo ao acesso 

do público aos documentos do Parlamento 

Europeu, do Conselho e da Comissão. 

Or. en 

 

 

 


