
 

AM\1091931PT.doc  PE579.755v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 A8-0248/56 

Alteração  56 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini,  

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0248/2015 

Timothy Kirkhope 

 Utilização dos dados dos registos de identificação de passageiros (UE-PNR) 

 COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD) 

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, é portanto essencial 

que todos os Estados-Membros adotem 

disposições impondo às transportadoras 

aéreas que asseguram voos exteriores à UE 

obrigações relativas à transferência de 

todos os dados PNR e API recolhidos, sem 

prejuízo do disposto na Diretiva 

2004/82/CE do Conselho, de 29 de abril 

de 2004, relativa à obrigação de 

comunicação de dados dos passageiros 

pelas transportadoras. 

Or. en 
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11.4.2016 A8-0248/57 

Alteração  57 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini,  

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0248/2015 

Timothy Kirkhope 

 Utilização dos dados dos registos de identificação de passageiros (UE-PNR) 

 COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD) 

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 12 meses, 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 
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Eurostat 11,4/2016. A8-0248/58 

Alteração  58 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini,  

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0248/2015 

Timothy Kirkhope 

 Utilização dos dados dos registos de identificação de passageiros (UE-PNR) 

 COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – n.º 1 – alínea i) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(i) «Criminalidade transnacional grave», as 

infrações definidas no direito nacional e 

referidas no artigo 2.°, n.° 2, da 

Decisão-Quadro 2002/584/JAI do 

Conselho, caso sejam puníveis com pena 

ou medida de segurança privativas de 

liberdade de duração máxima não inferior a 

três anos nos termos da legislação nacional 

de um Estado-Membro e se: 

(i) «Criminalidade transnacional grave», as 

infrações seguintes definidas no direito 

nacional: tráfico de seres humanos, como 

definido no artigo 2.º da 

Diretiva 2011/36/UE, de 5 de abril de 

2011, relativa à prevenção e luta contra o 

tráfico de seres humanos e à proteção das 

vítimas; tráfico ilícito de estupefacientes, 

como definido no artigo 2.º da 

Decisão-Quadro 2004/757/JAI do 

Conselho, de 25 de outubro de 2004, que 

adota regras mínimas quanto aos 

elementos constitutivos das infrações 

penais e às sanções aplicáveis no domínio 

do tráfico ilícito de droga; e tráfico ilícito 

de armas, munições e explosivos, como 

definido no artigo 2.º-B da 

Diretiva 2008/51/CE do Conselho, de 21 

de maio de 2008, relativa ao controlo da 

aquisição e da detenção de armas, caso 

sejam puníveis com pena ou medida de 

segurança privativas de liberdade de 

duração máxima não inferior a três anos 

nos termos da legislação nacional de um 

Estado-Membro e se: 

(i) forem cometidas em mais de um Estado; (i) forem cometidas em mais de um Estado; 

(ii) forem cometidas num único Estado, 

mas uma parte importante da sua 

preparação, planificação, direção ou 

(ii) forem cometidas num único Estado, 

mas uma parte importante da sua 

preparação, planificação, direção ou 
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controlo tiver lugar noutro Estado; controlo tiver lugar noutro Estado; 

(iii) forem cometidas num único Estado, 

mas envolverem um grupo criminoso 

organizado que desenvolve atividades 

criminosas em mais de um Estado; ou 

(iii) forem cometidas num único Estado, 

mas envolverem um grupo criminoso 

organizado que desenvolve atividades 

criminosas em mais de um Estado; ou 

(iv) forem cometidas num único Estado, 

mas tiverem repercussões consideráveis 

noutro Estado. 

(iv) forem cometidas num único Estado, 

mas tiverem repercussões consideráveis 

noutro Estado. 

Or. en 

 


